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Wieś wygląda już inaczej...
rozmowa z Władysławem Żokiem sołtysem wsi Nowa Dąbrowa
Gospodarujemy we wsi razem z radą sołecka, w skład której wchodzą: Magdalena Mielcarek, Benon Nawracała, Artur Kurosz, Ireneusz Janik, Roman Tomiak oraz Andrzej Weiss. Współpraca układa się dobrze. Jestem sołtysem już czwartą kadencję. Nowa Dąbrowa jest wsią typowo rolniczą,
raczej nie mamy problemu z bezrobociem. Obecnie mieszka tu 440 osób. Ludzie tu żyją zgodnie, nie można narzekać. Wieś się rozwija, jest coraz
ładniejsza, wygląda już inaczej niż kilkanaście lat temu.
Czy w takim razie można się pochwalić, jeżeli chodzi o prace na rzecz wsi?
Najważniejsze, że w ostatnich latach zakończono już kanalizację. Podlesie ma
nowe oświetlenie, dotychczas było tam ciemno, nie było bezpiecznie noi karetka miała kłopoty, więc było to konieczne. Drogę w kierunku do Widzimia pokryto asfaltem. Dla naszych dzieci
mamy nowy plac zabaw. Dbamy też o salę wiejską. Jest po remoncie. Wcześniej były zwykłe piece i mała kuchnia. Teraz wszystko odnowione. Budynek, w którym mieści się także OSP, jest ocieplony, a na drugi rok będziemy tynkować. Staramy się w każdym roku coś zrobić.
Wyremontowanie tej sali było bardzo konieczne...
Tak, teraz jest to miejsce, gdzie można się spotkać, jakieś okolicznościowe imprezy zrobić, bo na 60 osób spokojnie wystarczy. Odbywają się tam komunie, osiemnastki...
A zamierzenia na przyszłość ?
Jeszcze mamy odcinki drogi, na które trzeba położyć asfalt. Szczególnie Podlesie potrzebuje takiej utwardzonej
drogi. W gminie to już jest zgłoszone. Czekamy na realizację. Z Gminą współpraca jest bardzo dobra, myślę, że
wkrótce uda się to zrobić. Chcielibyśmy też dokończyć chodniki. Mamy już pewien odcinek zrobiony od przystanku autobusowego, ale przydałoby się na całej drodze. Są pewne problemy, bo po jednej stronie jest zbyt
wąsko, a po drugiej stoją słupy, ale ponoć Energetyka ma coś z tym zrobić, może w ziemię położą instalację.
Wtedy będzie łatwiej. Teraz nie ma chodnika, to matki z wózkami czy z dziećmi do Szkoły chodzą ulicą. Martwię
się, żeby nic się nie stało.
Zapewne Nowa Dąbrowa może poszczycić się także działalnością społeczną ?
Mamy prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich, w tym roku – dokładnie w październiku – będzie miało swoje
50-lecie. Zapowiadają się uroczyste obchody. Zaprosimy wszystkie panie, które wcześniej w tym Kole działały,
czy nawet je zakładały. Organizujemy także z okolicznymi wsiami Dzień Dziecka dla maluchów. Dobrze działają
też strażacy w OSP, mamy około czterdziestu czynnych członków. Jakiś czas temu, jak piorun uderzył w stodołę i
się zapaliła, to gasiliśmy zanim przyjechał Wolsztyn i Kębłowo, a potem pełniliśmy dyżur do rana.

Bezpieczeństwo priorytetem !

Spotkanie Honorowych Dawców Krwi

W ostatnim tygodniu sierpnia br. na Skansenie Bu16 września br., w wolsztyńskim liceum, odbydownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w
ła się społeczna debata o bezpieczeństwie
Wolsztynie spotkali się honorowi dawcy krwi wraz ze
publicznym. Oprócz mieszkańców Wolsztyna
swoimi rodzinami. Dla nich to specjalnie przygotowaw spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież
no festyn integracyjno – rozrywkowy. Całą oprawę
wolsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych. W
zorganizował Zarząd Klubu HDK Wolsztyn działający
debacie także uczestniczyli: zastępca Komenpod kierunkiem Wojciecha Sitkowskiego oraz Zarząd
danta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł.
Oddziału Rejonowego PCK, któremu przewodniczy
insp. Rafał Kozłowski, zastępca Dyrektora WyMaria Janowicz. Jak co roku, tak i teraz, samorząd
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysopowiatowy i gminny wspomogły finansowo organizawego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiecję
festynu.
Oprócz
poczęstunku
nie zabrakło przemiłych zabaw dla dzieci.
go w Poznaniu - Waldemar Paternoga, Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie,
insp. Zbigniew Drzymała, Starosta Wolsztyński
Ryszard Kurp oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Najczęstszym tematem w otwartej dyskusji była sprawa ścieżek rowerowych na
terenie gminy. Burmistrz przedstawił mapę,
na podstawie której omówił stan bieżących
ścieżek oraz plany dotyczące nowych szlaków. W następnym wydaniu Informatora
przedstawimy te informacje bardziej szczegółowo. W debacie poruszano także problemy związane z organizacją ruchu na terenie
gminy, bezpieczeństwem w parku miejskim
oraz profilaktyką wśród młodzieży. Na każde pytanie udzielali odpowiedzi oraz deklarowali konkretne działania przedstawiciele
władz samorządowych oraz Komendant
Powiatowej Policji w Wolsztynie.

