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Trwają prace nad odnowieniem parku miejskiego w Wolsztynie
Inspektor nadzorów terenów zieleni Agnieszka Szczecińska
Czy wie Pani o tym, że wolsztynianie mają wyjątkową słabość do tego parku?
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie dokumentacja projektowa dotycząca rewaloryzacji parku
miejskiego w Wolsztynie przygotowana przez Łukasza Dworniczaka. Park ma fantastyczną historię i jest wyjątkowym miejscem. Jak tu przyjechałam pierwszy raz, to się zakochałam w tym
miejscu, więc naturalne jest niejako moje zaangażowanie w pracę na tym terenie i żeby
wszystko było zgodne ze sztuka ogrodniczą.
Na czym to odnowienie parku będzie polegało ?
Projekt rewaloryzacji podzielony jest na kilka etapów. On obejmuje dwa aspekty. Pierwszy
obejmuje prace związane z przebudowa dróg oraz drugi – jako moja specjalizacji – związany z
zielenią. Prace będą związane głównie z zagospodarowaniem centrum, czyli otoczenia pałacu.
My jesteśmy teraz w tym pierwszym etapie, kiedy zakładana była zieleń w tych skrajnych częściach parku. Najważniejsze prace jednak będą dotyczyły frontu, przestrzeni przed pałacem.
W parku rosną gatunki roślin i drzew bardzo nietypowe dla tych terenów...
Faktycznie pojawiają się tutaj gatunki rzadsze. Dobór gatunkowy ograniczony jest tym, że w
przestrzeni zabytkowej nie możemy wprowadzać czegoś, czego nie było tutaj wcześniej. Będziemy odtwarzać te, które z racji swojej krótkowieczności już wypadły, a te długowieczne zostaną oczywiście zachowane i wykonana zostanie pielęgnacja.
Kiedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym wyglądem parku?
Materiał roślinny, który został posadzony jest dobry, już dojrzały, natomiast praktyka ogrodnicza wskazuje na to, że od momentu posadzenia roślin mniej więcej po trzech latach powinniśmy obserwować efekt, który zaplanował projektant. A taki pełny rozwój roślin w przypadku
tych, które są teraz sadzone, głównie krzewy i drzewa, to okres od 5 do 8 lat.
Zastępca naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Barbara Matuszczak
Skąd pomysł, aby wziąć się za odnowienie naszego parku ?
Muszę powiedzieć, że Burmistrz Wolsztyna już od kilku lat mówił o potrzebie odnowienia parku i przywrócenia mu dawnej świetności. Zawsze jednak były jakieś ważniejsze cele oraz inwestycje, a więc i brak środków. Dlatego dopiero od dwóch lat pracowaliśmy nad tym z dr. Łukaszem Dworniczakiem z Politechniki Wrocławskiej. W pierwszym etapie zrobiono inwentaryzację drzewostanu, a później opracowywano koncepcję. Obejmuje ona nie tylko nasadzenia, ale
i nawierzchnie dróg i ścieżek, także małą architekturę, czyli nowe ławki, kosze, lampy.
Tomasz Brudzynski, mieszkaniec gminy Wolsztyn, napotkany spacerowicz
Czyli będzie to jeszcze piękniejsze miejsce na spacery i odpoczynek?
W ostatnim etapie będą wymienione nawierzchnie ścieżek. Planujemy tu także wybudowanie
placu zabaw. Jeżeli uda nam się sięgnąć po środki unijne, to powstanie tu taki plac dla dzieci, Mieszkam tu od niedawna, właściwie uciekłem z wielkiego miasta, aby w drugiej połowie życia odpocząć od zgiełku. Prawie codziennie spaceruję po naszym parku. Cieszę
jakiego w Wolsztynie jeszcze nie było

się, że będzie odnowiony. Trochę się na tym znam, pracuję w branży budowlanej zajmującej się także ogrodami i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem fachowości
To pewnie sporo będzie kosztowało...
prac. Mam tylko wielką nadzieję, że nie zostanie to powyrywane przez jakiś wandali,.
W tym roku dostaliśmy 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Staramy Wolsztyn zasługuje na to, aby mieć piękne miejsce do odpoczynku. Nawet wybieram się
się także o dofinansowanie z tego samego działu, ale już Funduszu Narodowego.
do Burmistrza, aby porozmawiać z nim o przywróceniu rzeźb, które widziałem tu na
dawnych fotografiach. Może zwrócić się do lokalnych artystów ?

Burmistrz Wolsztyna otrzymał wyróżnienie
- Burmistrz przychylny inwestorowi
W dniu 26 listopada we Wrześni odbyła się uroczystość 10 - lecia Centrum Obsługi Inwestora, gdzie Burmistrz Wolsztyna Rogozinski otrzymał okolicznościowe wyróżnienie „Wójt, Burmistrz, Prezydent przychylny inwestorowi” za aktywne działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej samorządu.
Podpisanie umowy na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego
W dniu 28 listopada br. Burmistrz Wolsztyna podpisał umowę dot. zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową przepustu rowu miejskiego od ul. Dąbrowskiego do ul. Gajewskich”. Wybrany Wykonawca to: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH Sebastian Struzik z Wolsztyna. Wartość zadania:
508.763,37 zł (brutto). Termin realizacji zadania: 18 kwietnia 2014r.

Spotkanie organizacyjne w sprawie Święta Wolności
W dniu 11 grudnia br. w Urzędzie odbyło się I spotkanie organizacyjne
celem omówienia programu obchodów „Jubileuszowego, obywatelskiego Święta Wolności”. Za pół roku minie ćwierć wieku od dnia pierwszych
wolnych wyborów w Polsce po 1945r. Choć z perspektywy czasu ocenia
się je jako częściowo demokratyczne, to jednak po raz pierwszy były
prawdziwe: niesfałszowane i nieokupione represjami. Ich konsekwencją
są zmiany w ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się
samorządność lokalna. To wszystko dzięki ludziom, którzy przez wiele lat
- nie bacząc na konsekwencje - walczyli o wolną Polskę i to ich poświęcenie należy godnie uczcić. Byli wśród nich również mieszkańcy ziemi
wolsztyńskiej. Na spotkaniu uznano, że koniecznie należy zainaugurować
przygotowania do obchodów święta w dniu 4 czerwca 2014 r.

Zryw z wizytą w Berlinie
W dniu 28 listopada zarząd Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Zryw” Wolsztyn przebywał
z wizytą w zaprzyjaźnionym klubie
kajakarskim w Berlin-Grinau. Zacieśniona współpraca rozpoczęła się
dwa lata temu. Wynikiem rozmów z
Prezydentem Niemieckiego Klubu
PCB Grinau było podpisanie kolejnego porozumienia. Młodzież „Zrywu”
weźmie udział w zawodach i w zgrupowaniu w Berlinie, natomiast zawodnicy z
Niemiec przyjadą z podobną rewizytą do Wolsztyna. Warto podkreślić, że na
rzecz wolsztyńskiego Klubu strona niemiecka przekazała motorówkę z silnikiem, przeznaczoną do zabezpieczenia treningów naszych kajakarzy.

