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KOLEJNE INWESTYCJE PODPISANE 
W dniu 15 września br. podpisano umowę  na wykonanie 
robót budowlanych, z wybranym  w trybie przetargu nieogra-
niczonego wykonawcą, dla zadania pn. „Przebudowa ciągu 
pieszo – rowerowego – przedłużenie ul. Dąbrowskiego w 
Wolsztynie, na odcinku od ul. Gajewskich do ul. Polnej”. Za-
danie obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  na 
odcinku  długości ok. 107 m wraz z budową  kanalizacji desz-
czowej. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na przedłuże-
niu ul. Dąbrowskiego ( na odcinku pomiędzy ul. Gajewskich a 
ul. Polną). Wybrany Wykonawca to Firma Handlowo – Usłu-
gowa PROFIT BUD Mariusz Janik Adamowo. Wartość robót 
budowlanych przewidzianych do wykonania:  288 tys. zł. Ter-
min wykonania robót – 14 listopada  2014 r.  

W dniu 15 września br. podpisano umowę  na wykonanie 
robót budowlanych, z wybranym  w trybie przetargu nieogra-
niczonego Wykonawcą, dla zadania pn. „Budowa drogi w 
Niałku Wielkim - ETAP II”. W zakres przedmiotowego zamó-
wienia wchodzi przebudowa drogi o nawierzchni z kostki 
betonowej długości ca 212 mb wraz z odwodnieniem . Zada-
nie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i roboty ziemne, 
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie pod-
budowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Wybra-
nym wykonawcą jest także firma z Adamowa. Wartość robót 
budowlanych przewidzianych do wykonania:  335 tys. zł . 
Termin wykonania robót – 24 listopada  2014 r.  

SAMOCHODOWE ŚWIĘTO ROTARIAN 
Jubileuszowy - XX Turystyczny Rotariański Rajd Samochodowy to jedno z najważniejszych wydarzeń we wrześniu 
na ziemi wolsztyńskiej. Przyciąga miłośników mocnych wrażeń nie tylko z gminy. Tegoroczny rajd nie należał do . 
Uczestnicy wystartowali z wolsztyńskiego rynku. Na całej trasie czekało na uczestników siedem punktów specjal-
nych oraz trzy powtórzeniowe, na których musieli popisać się dokładnością, sprawnością i mistrzowskimi umiejęt-
nościami.  Specjalnym gościem Rajdu był Piotr Rudzki, kilkukrotny Mistrz Polski.  

JUBILEUSZ BRACI KURKOWYCH 
14 września 2014 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolszty-
nie obchodziło swoje 20-lecie reaktywowania bractwa. Uro-
czystości zaczęły się od mszy świętej w Kościele pw. św. Józe-
fa. Po mszy oficjalne uroczystości obchodzone były na Rynku 
w Wolsztynie, gdzie zarząd bractwa kurkowego miał okazje 
podziękować wszystkim tym, którzy wspierali przez ostanie 20 
lat Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolsztynie.  

TOURNEE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KĘBŁOWO 
W  sierpnia grupa druga ZPiT wraz z kapelą uczestniczyła w festiwalu folklorystycznym w  kraju związkowym Ste-
iermark w Austrii. Przebywała tam na zaproszenie Volkstanzkreis St. Oswald bei Plankenwarth, zespołu który 
gościł w ubiegłym roku na przeglądzie folklorystycznym w Kębłowie. W festiwalu wzięło udział 5 zespołów au-
striackich i 5 zespołów reprezentujących Francję, Szwecję, Sardynię (Włochy), Nową Zelandię i Polskę. Forma 
festiwalu opiera się na zasadzie goszczenia przez zespół  z Austrii zespołu zagranicznego. Tak więc ZPiT Kębłowo 
został zaproszony do udziału w festiwalu przez zespół z miejscowości St. Oswald, położonej 20 km od stolicy Ste-
iermarku – Grazu. Program pobytu obejmował występy w różnych miejscowościach Steiermarku – Graz, Ligist, 
Stiwoll, ST. Oswald i Stainz. W tych to miejscowościach spotykały się wszystkie zespoły, prezentując folklor swo-
ich regionów czy kraju. ZPiT Kębłowo przedstawił suity tańców rzeszowskich, Krakowa wschodniego, górali be-
skidzkich oraz tańce śląskie. (www.folklore-global.com ) 

Średnia grupa taneczna wraz z kapelą reprezentowała ZPiT Kębłowo na 16 Festiwalu Folklorystycznym Szent 
Istvan w miejscowości Cluj-Napoca w Rumunii. Miasto to jest głównym ośrodkiem dla mieszkających w Rumunii 
Węgrów – stolicą Siedmiogrodu(Węgrzy) , Transylwanii (Rumuni). W festiwalu uczestniczyły zespoły z Grecji, Pol-
ski, Węgier, Serbii, Słowacji, Chorwacji oraz Rumunii. Festiwal w Cluj-Napoca organizuje THE HELTAI GASPAR LI-
BRARY FOUNDATION oraz zespół SZARKALAB NEPTANCEGYUTTES z Cluj, pielęgnujące kulturę węgierską w Tran-
sylwanii. Zaproszone zespoły prezentują przede wszystkim folklor i tradycje Węgrów mieszkających poza granica-
mi Węgier – w Rumunii, Serbii, Chorwacji czy Słowacji oraz folklor państw zaproszonych do udziału w festiwalu. 
Średnia grupa taneczna zaprezentowała mieszkańcom Cluj suity tańców zachodniej Wielkopolski, tańców lubel-
skich, kaszubskich oraz śląskich. Oprócz występów w Cluj, zespół zaprezentował się również w innych miejscowo-
ściach Transylwanii: DES/Dej; MAGYARFENES/Vlaha; MIRISZLO/Miraslau. Każdy z występów ZPiT Kębłowo cieszył 
się ciepłym i serdecznym przyjęciem wśród oglądających. (Robert Tomys) 


