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W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia pozainwestycyjne, 

zostały przygotowane wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie bez-

zwrotnych dotacji na dwa przedsięwzięcia. Pierwsze z nich dotyczy „Poprawy jako-

ści wód Jeziora Wolsztyoskiego metodą inaktywacji fosforu” i obejmuje zabiegi ma-

jące na celu strącenie nadmiaru fosforu do osadów dennych przy użyciu koagulan-

tów chemicznych. Zabiegi mają na celu poprawę jakości wód, w tym przejrzystości 

oraz zmniejszenie częstotliwości „zakwitu” glonów. Drugie przedsięwzięcie dotyczy 

leczenia i porządkowania drzewostanu parkowego w Parku Miejskim w Wolsztynie, 

mające na celu zachowanie walorów przyrodniczych, dydaktycznych i historycznych 

obiektu. Łączna wnioskowana kwota dotacji to ponad 500 tys. zł. 

* 

Na przełomie stycznia i lutego br. Wojewoda Wielkopolski przekazał informację  

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Wolsztyn o dofinansowanie budowy 

odcinka „małej obwodnicy” Wolsztyna, złożonego w październiku ub.r. Planowany 

odcinek drogi połączyd ma ul. Żeromskiego z ul. Przemysłową. Zakres prac obejmo-

wad będzie m.in. jezdnię o nawierzchni mineralno – asfaltowej o długości 797 m, 

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, nowe skrzyżowanie z ul. Przemysło-

wą i remont skrzyżowania z ul. Żeromskiego i ul. Energetyczną. Kwota pozyskanej 

dotacji z budżetu paostwa to ok. 857 tys. zł.  

* 

W roku bieżącym ruszą kolejne roboty budowlane związane z programem 

„Gospodarka ściekowa Gminy Wolsztyn” realizowanego z powodzeniem od 1997 

roku. W odpowiedzi na złożony w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Obra i Borki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Gminie Wolsztyn pomoc finansową 

w wysokości 2 mln zł. Pomoc została przyznana w postaci preferencyjnej pożyczki 

(oprocentowanie 3%) z możliwością umorzenia do wysokości 20% zaciągniętej kwo-

ty.   

Wkrótce ruszą kolejne prace  

nad poprawą jakości wód  

Jeziora Wolsztyoskiego 

Na zdjęciu prace nad Jeziorem Wolsztyoskim podczas poprzedniego etapu w 

ramach rekultywacji  wód. 

Podpisanie umowy na profilowanie dróg  
W dniu 21 lutego br. podpisana została umowa na roboty budowlane dotycząca 

zadania pn. „Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn”. 

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca robót to Zakład Robót 

Inżynieryjno—Ogólno—Budowlanych Jerzy Łakomiak, Nowy Tomyśl. Zakres zamó-

wienia obejmuje m.in.: prace z wykorzystaniem równiarki samojezdnej do profilo-

wania nawierzchni dróg gruntowych (ok.170 km) oraz prace z wykorzystaniem 

walca do zagęszczania nawierzchni dróg gruntowych. 

W dniu 17 lutego br. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. Rekultywacja  

Jeziora Wolsztyoskiego metodą inaktywacji fosforu. Zakres przedmiotu 

zamówienia obejmuje rekultywację Jeziora Wolsztyoskiego o powierzchni 

124,2 ha, średniej głębokości wody 2,0 m oraz maksymalnej głębokości 

4,2 m znajdującego się na terenie miasta Wolsztyna. Rekultywację należy 

przeprowadzid metodą inaktywacji fosforu, polegającą na wprowadzeniu 

do wód jeziora lub osadów dennych, substancji mających na celu ograni-

czenie występowania biodostępnych form ww. pierwiastka.  Inaktywacja 

fosforu w Jeziorze Wolsztyoskim powinna byd wykonana z zastosowa-

niem chlorku poliglinu i chlorku żelaza. Zabiegi wprowadzania koagulan-

tów czyli substancji wiążących fosfor należy prowadzid przez dwa kolejne 

lata objęte programem rekultywacji w następujących terminach:  

do 20.04.2012 r. i do 20.04.2013 r. 

Rekultywacja ma zapewnid zahamowanie postępującej degradacji i proce-

sowi zarastania Jeziora Wolsztyoskiego poprzez: 

- eliminację fosforu mineralnego z toni wodnej do wartości śladowych, 

rozumianych jako ilośd fosforu mineralnego pozostającą poniżej granicy 

wykrywalności analitycznej, w przypadku metody oznaczania fosforu 

mineralnego zgodnej z Polską Normą jest to wartośd poniżej 0,05 mg 

PO4/dm3, 

- redukcję zawartości fosforu ogólnego w toni wodnej do wartości poniżej 

0,2 mg P/l, 

- wzrost przezroczystości wód, 

- redukcję zawartości chlorofilu a, 

- spadek produkcji fitoplanktonu, 

- odbudowę zespołów roślin zanurzonych, 

- wzrost bioróżnorodności zbiorowisk fito- i zooplanktonu, 

- likwidację zakwitów sinicowych. 


