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AKTUALNOŚCI
Modernizacja dróg

W dniu 16 czerwca 2014 r. podpisano umowę na
wykonanie robót budowlanych, z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą, dla
zadania pn. „Budowa drogi w Obrze – ul. Wierzby,
Plac Słowiański”. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 480 m. Zadanie obejmuje
m.in. roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowe, wykonanie
podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną. Wybrany Wykonawca to Firma Handlowo – Usługowa PROFIT BUD Mariusz
Janik Adamowo. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania: 610 tys. zł.
Termin wykonania robót – 14 września br.
Natomiast w dniu 16 czerwca br. Burmistrz Wolsztyna podpisał umowę dot. zadania pod
nazwą „Budowa ul. Sosnowej w Karpicku – etap III”. W zakres przedmiotowego zamówienia
wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 108 m wraz z odwodnieniem. Zadanie
obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą jest ta
sama firma z inwestycji w Obrze. Cena oferty wybranej: 170.301,02 zł. Termin realizacji zadania: 60 dni od daty podpisania umowy tj. 15 sierpnia br.

Nowe Tłoki i Karpicko będą połączone
W dniu 16 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z wybranym w trybie przetargu
nieograniczonego Wykonawcą, dla zadania pn. „Budowa
drogi Karpicko – Nowe Tłoki”. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o
długości ok. 1,457 km. Zadanie obejmuje m.in. roboty
przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie w-wy wiążącej i w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wybrany Wykonawca to
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. Leszno. Wartość
robót budowlanych do wykonania: 1.198 tys. zł. Termin wykonania robót – 15 sierpnia br.

W Błocku o inwestycjach
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Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego
Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na
okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia ważne są 5
lat od daty wydania. Na czas
nie oznaczony wydawane są
osobom, które ukończyły 65
rok życia i osoba ta zwróciła
się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. Termin ważności dowodu osobistego można
sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny - jest określona na
dowodzie osobistym. Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć 30 dni przed
upływem tego terminu! Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane
nieodpłatnie. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć dokumenty:
 dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę
osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.
Uwaga: Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy
zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy lub dokumenty te
zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wolsztynie. Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby, na żądanie
organu gminy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie
obywatelstwa polskiego. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z
ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady
narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

W dniu 17 czerwca 2014r. w Gościeszynie odbyło się
zebranie wiejskie z mieszkańcami Błocka. W zebraniu
wzięła liczna grupa mieszkańców, spotkanie poprowadził sołtys Błocka Tomasz Wajs, który przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z lat
2011, 2012, 2013 i 2014 r. Podczas spotkania liczne
pytania mieszkańców dotyczy możliwości podłączenia
się do inwestycji kanalizacyjnej. jakiej dokonał w ostatnim czasie samorząd gminy Wolsztyn. Dodatkowo ma wszystkie nurtujące pytania mieszkańStrażacy planują
ców odpowiadał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wraz z Michałem Nowakiem – kieW środę 18 czerwca br. w Kębłowie odbyło się kolejne, wyjazdowe posiedzerownikiem Referatu Rozwoju Lokalnego.
nie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP
w Wolsztynie. Na spotkaniu przedstawiono ocenę ćwiczeń na obiekcie JMK w Powodowie, zawody sportowo – pożarnicze oraz plan zamierzeń na kolejne trzy miesiące: udział strażaków w pielgrzymce do Wielenia 3 lipca br.; przygotowania do
międzynarodowego obozu szkoleniowo – wypoczynkowego MDP, który odbędzie
się w dniach 16-23.08.2014 roku na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Świętnie; festyn strażacki, który odbędzie w Tłokach, oraz Zawody Wędkarskie
Strażaków Powiatu Wolsztyńskiego, które rozegrane zostaną 13.09.2014 roku na
stawach w Kuźnicy. Podczas spotkania miała miejsce miła uroczystość, a mianowicie
Prezes Zarządu Oddziału druh Andrzej Rogozinski wręczył Zarządowi OSP Kębłowo
statuetkę Św. Floriana za uzyskanie przez tę jednostkę tytułu honorowego „ WIELKOPOLSKA OSP ROKU 2013” . Wyróżnienie to, strażacy z Kębłowa odebrali 17 maja
2014 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka” w Turku. Ponadto OSP
Kębłowo otrzymała czek w wysokości 25.000,00 zł. na rozbudowę remizy. W wolnych wnioskach zaproponowano wykonanie nowego sztandaru Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego / obecny jest w bardzo złym stanie / oraz zakup samochodu
transportowego na potrzeby jednostek OSP. Przedstawione wnioski będą zrealizowane w 2015 roku.

Zagłosuj na strony sołeckie z gminy Wolsztyn
Uwaga! Dwie internetowe strony - sołeckie z gminy
Wolsztyn zakwalifikowały się do konkursu
"SOŁECTW@ w sieci”. Witryny prowadzone są przez
samych sołtysów, tzn. przez Waldemara Baera z Kębłowa oraz Sławomira Krawczyka z Chorzemina.
Strony dostępne są pod adresem www.keblowo.pl
oraz www.chorzemin.info. Do końca maja jury konkursowe będzie wybierać spośród finalistów 3 zwycięzców konkursu „SOŁECTW@ w sieci”. Administrator zwycięskiej strony zostanie zaproszony na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się 2 lipca 2014 r. w Senacie RP oraz otrzyma nagrodę
dla swojej społeczności lokalnej. Głosowanie odbywa się na stronie www.konkurs.kss.org.pl,
na zakładce: „Zgłoszone strony” i będzie trwało tylko do 23:59 26 czerwca br.

