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Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Wolsztyn 

Zawiadamia się mieszkańców sołectw Gminy Wolsztyn ,  

że  od dnia 1 do 31 maja 2014 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw. 

1. Uczestnictwo w konsultacjach polegać będzie na złożeniu uwag do projektów statutów w postaci papierowej lub drogą elektroniczną. 

2. Projekty statutów sołectw i formularz zgłaszania uwag dostępne są : 

  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, 

  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie na stronie internetowej www.bip.wolsztyn.pl, 

  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie www.wolsztyn.pl, 

  u sołtysów. 

3. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie lub drogą elektroniczną na 

adres konsultacje@wolsztyn.pl. 

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy. 

                                                                                                        Burmistrz Wolsztyna 

 KOMUNIKAT                               /-/ Andrzej Rogozinski 

APEL BURMISTRZA WOLSZTYNA  

Szanowni Państwo! 4 czerwca 2014 roku minie 
ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wybo-
rów w Polsce po II wojnie światowej. Choć z per-
spektywy czasu oceniamy je jako częściowo de-
mokratyczne, to jednak po raz pierwszy były 
niesfałszowane i poparte wielkim entuzjazmem 
Polaków. Ich konsekwencją są głębokie zmiany w 
ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się nasza samorządność lokalna. To wszystko 
dzięki ludziom, którzy przez wiele lat – nie bacząc na konsekwencje – walczyli o wolną i sprawiedliwą 
Polskę i to ich poświęcenie i walkę chcemy godnie uczcić. Byli wśród nich mieszkańcy ziemi wolsz-
tyńskiej, którzy z pewnością dysponują wieloma pamiątkami z tamtych czasów, mogącymi posłużyć 
jako eksponaty na wystawie okolicznościowej podczas czerwcowego święta, a także jako inspiracja 
przy tworzeniu programu obchodów. Zwracam się więc do wszystkich Państwa z apelem o przekaza-
nie lub czasowe udostępnienie tego typu pamiątek (fotografii, publikacji, dokumentów i innych 
przedmiotów obrazujących czasy przełomu lat osiemdziesiątych), które moglibyśmy wykorzystać 
przy tworzeniu wystawy. Zainteresowanych tematem proszę o kontakt z Dyrektorem Muzeum Re-
gionalnego w Wolsztynie (tel. 68 384 26 48). Z poważaniem Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 

KOMUNIKAT !!! Gdzie będę głosować w najbliższych wyborach?  
Z reguły Wolsztynianie doskonale wiedzieli, gdzie mieści się ich lokal wyborczy. 
Przed najbliższymi wyborami jednak warto sprawdzić, gdzie mieści się "mój" lokal 
wyborczy, bowiem - zgodnie z zapisami nowego Kodeksu wyborczego - w Wolsz-
tynie dokonano zmian w podziale miasta i gminy na okręgi wyborcze i stałe ob-
wody głosowania. Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 
roku w wyborach do Rady Miejskiej w Wolsztynie wprowadzono jednomandato-
we okręgi wyborcze i dokonano podziału gminy na 21 stałych obwodów głosowa-
nia. Obwody zostały dopasowane do okręgów jednomandatowych, w których 
będziemy głosować w wyborach samorządowych. W związku z tym w gminie 
Wolsztyn utworzono dodatkowo nowy obwód głosowania w sali wiejskiej w No-
wych Tłokach oraz zmieniono granice niektórych, dotychczasowych obwodów. 
Już w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 roku, 
mieszkańcy niektórych ulic i miejscowości na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn 
głosować będą w innych niż do tej pory obwodach. Zmiany dotyczą, następują-
cych ulic: Polna (Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie, ul. Wschowska 15), Drzymały, 
Parkowa, Spokojna (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie, ul. Żegockiego 26), 
Kusocińskiego (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 1), 

Przemysłowa (Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Wolsztynie, ul. 
Konopnickiej 1), Kręta (Gminny 
Żłobek w Wolsztynie, ul. Ko-
morowska 1), Józefa Wybickie-
go, Niałecka, Poprzeczna 
(Świetlica wiejska Niałek Wielki 
30) oraz miejscowości: Komo-
rowo (Przedszkole nr 3 w 
Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 
2), Krutla (świetlica wiejska 
Niałek Wielki 30), Nowe Tłoki 
(sala wiejska Nowe Tłoki 28 c). 

Majowy harmonogram imprez organizowanych  
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn 

 
05.05 godz.17:00 Promocja książki Doroty Kani „Resortowe dzieci” 
06.05 godz. 08:00 Cykl zajęć z biblioterapii w Szkole Specjalnej nr 4 
06.05 godz. 09:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską dla przedszkolaków.  
06.05 godz. 11:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską dla przedszkolaków.  
06.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 
07.05 godz. 09:00 Spotkanie z Magdą Omilianowicz dla gimnazjalistów we Filii w Obrze 
07.05 godz. 11:00 Spotkanie z Magdą Omilianowicz w Bibliotece w Siedlcu 
07.05 godz. 16:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
08.05 godz. 08:00 Cykl zajęć z biblioterapii w Domu Pomocy Społecznej 
08.05 godz. 10:00 Zajęcia Wydawnictwa ZAKAMARKI z dziećmi ze szkół podstawowych 
08.05 godz. 11:30 Zajęcia Wydawnictwa ZAKAMARKI z dziećmi ze szkół podstawowych 
08.05 godz. 13:00 Zajęcia Wydawnictwa ZAKAMARKI z dziećmi ze szkół podstawowych 
08.05 godz. 09:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską we Filii w Tłokach 
08.05 godz. 10:30 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską w Filii we Wroniawach 
08.05 godz. 12:00 Spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską w Starym Widzimiu 
09.05 godz. 11:00 Podsumowanie konkursu o Patronie Biblioteki dla podstawówek 
13.05 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat) i opiekunów - „Śniadanie z książką” 
13.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 
14.05 godz. 11:00 Spotkanie z Jarosławem Wróblewskim. Współorganizator Stowarzy-
szenie Miłośników Historii Wojskowości 
18.05 godz. 16:00 Promocja książki Kazimierza Joksza „Wroniawy”, wydanej przez wy-
dawnictwo Biblioteki Publicznej w Wolsztynie. Szkoła Podstawowa we Wroniawach 
20.05 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat) i opiekunów - „Śniadanie z książką” 
20.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 
27.05 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat) i opiekunów - „Śniadanie z książką” 
27.05 godz. 16:30 Zajęcia dla dzieci (do 5 lat)i ich opiekunów - „Czytamy najmłodszym” 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzeń 

Związek Międzygminny „Obra”, wspólnie z lokal-
nym operatorem wywozu odpadów komunal-
nych po raz kolejny organizuje na terenie miasta 
i gm. Wolsztyn - uczestnika Związku nieodpłatną 
akcję zbiórki zużytego sprzętu rtv, agd, monito-
rów, komputerów, zabawek elektrycznych, ko-
mórek, mebli,itp.   Na terenie miasta i gminy 
Wolsztyn akcja przeprowadzona będzie w sobo-

tę 7 czerwca 2014 w godz. 8:00 - 15:00. Mieszkańcy Wolsztyna proszeni są o 
złożenie zużytego sprzętu obok gniazd recyklingowych, zaś mieszkańcy wsi 
bezpośrednio przed swoją posesją. Mieszkańcy posesji oddalonych od zabudo-
wy zwartej proszeni są o dostarczenie sprzętu do najbliższych budynków w tej 
zabudowie.  Zużyty sprzęt należy wystawić do godz. 8:00. Organizatorzy mają 
nadzieję, że wspólnym wysiłkiem wydatnie przyczynimy się do ograniczenia 
odpadów trafiających na składowisko. Stąd też prośba o pełne zaangażowanie 
nas wszystkich na rzecz całej akcji.  
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