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Gdzie będziemy 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 Wolsztynie dokonano zmian w podziale miasta i gminy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Wolsztynie wprowadzono jednomandatowe
okręgi wyborcze i dokonano podziału gminy na 21 stałych obwodów głosowania. 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 Nowych Tłokach
oraz zmieniono granice niektórych, dotychczasowych obwodów. Już w najbliższych wyborach do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza przeprowadzanych dnia 16 listopada 2014 roku, mieszkańcy niektórych ulic i miejscowości na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn głosować będą w innych niż do tej pory
obwodach. Zmiany dotyczą, następujących ulic:

Asnyka, Berzyńska, Fabryczna, Gajewskich, Polna, Prusa, Strzelecka, Wschowska, Zakątek (Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Konopnickiej 1),

Drzymały, Parkowa, Spokojna (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie, ul. Żegockiego 26),

Kusocińskiego, Przemysłowa (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 1),

Kręta (Gminny Żłobek w Wolsztynie, ul. Komorowska 1),

Józefa Wybickiego, Niałecka, Poprzeczna (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 7); oraz miejscowości:

Komorowo (Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie, ul. Wschowska 15),

Krutla (Świetlica wiejska Niałek Wielki 30),

Nowe Tłoki (sala wiejska Nowe Tłoki 28 c).

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można
złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12.11.2014 r.
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

Turystyczna promocja

WOLSZTYN SIENKIEWICZOWI

W sobotę 23 sierpnia br. Gminne Centrum Informacji zaprezentowało atrakcje turystyczne Wolsztyna podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w Nowym Tomyślu.
Udział GCI w w/w imprezie odbył się w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w
Nowym Tomyślu – Gminnym Ośrodkiem Informacji. Jarmark Chmielo – Wikliniarski
nawiązuje do starych tradycji targów chmielarskich, które od 1936 roku połączone
zostały z pokazem wikliny i wyrobów koszykarskich. Impreza jest wielkim świętem dla
lokalnej społeczności, okazją do zabawy, relaksu i promocji nowotomyskich zakładów
produkujących wyroby z wikliny. Podczas Jarmarku stoisko Wolsztyna odwiedziło
mnóstwo mieszkańców Nowego Tomyśla oraz okolicznych miejscowości. Spacerujący
przystawali na chwilę, aby obejrzeć fotografie naszego miasta, a także dowiedzieć się
więcej o walorach turystycznych. Największe zainteresowanie wykazywali Parowozownią, pałacami oraz aktywnym wypoczynkiem w gminie. Najmłodsi chętnie zatrzymywali się, aby pomalować kolorowanki przedstawiające, m.in. wolsztyńskie parowozy.

W PAŹDZIERNIKU BĘDZIE NOWY PARKING

W dniu 29 sierpnia br. burmistrz Wolsztyna podpisał umowę dot. zadania pod
nazwą „Budowa miejsc postojowych i
chodnika na odcinku ulicy Kusocińskiego
w Wolsztynie”. Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz roboty wykończeniowe, plantowanie zieleńców. Wykonawca to Zakład Budowlano-Drogowy BAR-BET Andrzej Barski z Chobienic. Cena
oferty wybranej: 127 616,04 zł; termin realizacji zadania: 45 dni od daty podpisania umowy tj. 13.10.2014 r.

6 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. St. Platera włączyła się w
ogólnopolską akcję „III Narodowe Czytanie, Henryk Sienkiewicz Trylogia”. Impreza odbyła
się z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia był Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe. Dwa lata
temu, przy pierwszej akcji, wspólnie czytano „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rok
temu w murach biblioteki czytano utwory Aleksandra Fredry. Tym razem Narodowe Czytanie obyło się na rynku w Wolsztynie, a odczytano fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Imprezę poprowadziła Iwona Joksz, nauczycielka języka polskiego z wolsztyńskiego
liceum. Dyrektor biblioteki, Arleta Prządka opowiedziała w kilku słowach o akcji, a pani
Iwona przybliżyła przybyłym postać Henryka Sienkiewicza i omówiła znaczenie Trylogii dla
Polaków. Po krótkim wprowadzeniu licealiści Marta Serwa i Patryk Krawczyk wykonali
utwór „Dumka na dwa serca”. Gwoździem programu było natomiast słuchowisko z podziałem na role, w którym odczytano fragmentu „Potopu” – Uczta u Radziwiłła. Główne role
odgrywali: Andrzej Rogozinski, Ryszard Kurp, Adam Żuczkowski, Zdzisław Barski, Wojciech
Prządka, Janusz Mrozkowiak, Szymon Ptak, Sławomir Wieczorek i Maria Malewicz. Ponadto w słuchowisku uczestniczyła młodzież
szkolna. Lektorzy ubrani byli w szlacheckie
stroje. Zaangażowano również zgromadzoną
publiczność. Każdy otrzymał skrzydlatą myśl
Zagłoby. Uczestnicy dostali także papierowe,
sarmackie wąsy i kolorowankę szlacheckiej
pary, a dzieci okolicznościową wycinankę.
Pod koniec wspólnie odśpiewano utwór „W
stepie szerokim”. Ponadto włączono się w
ogólnopolską akcję „Jedzmy jabłka”.

