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Modernizacja „Słonecznej Piątki” 

Trwają intensywne prace związane z modernizacją Przedszkola nr 5 w Wolsztynie, 

przy ulicy Komorowskiej. Realizowany i będący na ukończeniu I etap przedsięwzięcia 

obejmuje wykonanie długo oczekiwanej termomodernizacji dachu budynku, obłoże-

nie nowymi płytkami licznych tarasów i schodów zewnętrznych obiektu oraz wykona-

nie dodatkowych schodów ewakuacyjnych w części żłobkowej. Wykonawcą prac jest 

firma Blach- Dek z Wolsztyna. Zgodnie z planami inwestycyjnymi naszej gminy, obec-

nie przygotowujemy się do przetargu na II etap zadania, w ramach którego rozebra-

ny zostanie, a następnie rozbudowany wewnętrzny taras—obecnie wyłączony z użyt-

kowania. W dobudowanej części budynku powstaną nowe szatnie do obsługi przed-

szkola i żłobka, węzeł sanitarny i klatka schodowa, którą dzieci pod opieką wycho-

wawczyń będą przechodzić do swoich sal. Dzięki rozbudowie uda się też powiększyć 

najmniejszą salę przedszkolną (obecnie 18-osobową), co pozwoli na zwiększenie licz-

by dzieci w przedszkolu. Liczymy na to, że warunki atmosferyczne umożliwią zrealizo-

wanie całego zakresu prac w miesiącach letnich. 

„Dobry początek kluczem do lepszej przyszłości”  
W dwunastu szkołach podstawowych z terenu Gminy Wolsztyn tj. w Szkole Podsta-

wowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie, Zespo-

le Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kębłowie i Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie, Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu, 

Szkole Podstawowej we Wroniawach, Szkole Podstawowej w Adamowie, Szkole Pod-

stawowej w Karpicku, Szkole Podstawowej Starej Dąbrowie i Szkole Podstawowej w 

Tłokach – od kwietnia br. realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas  

I-III, w ramach projektu systemowego „Dobry początek kluczem do lepszej przyszło-

ści”. W ramach projektu będą prowadzone m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne rozwijają-

ce zainteresowania uczniów, zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainte-

resowania uczniów i zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów. Projekt  

o wartości około 500 tys. zł współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecz-

nego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 

9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Ogłoszony został przetarg niegraniczony na  budowę I części tzw. „południowej ob-

wodnicy Wolsztyna”, która docelowo odciąży ruch z centrum miasta powodowany 

przez przemysłowy rejon Berzyny, przenosząc go bezpośrednio na ulicę Lipową w 

Wolsztynie (ominięte zostanie skrzyżowanie w rejonie Urzędu Skarbowego). 

W I etapie wykonany zostanie odcinek długości ok. 800 metrów wraz ze zjazdami na 

drogi gminne i wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej, który połączy ulicę Przemysło-

wą z ulicą Lipową. Dodatkowo należy wykonać przebudowę istniejącej sieci gazowej 

średniego ciśnienia i linii energetycznej  średniego napięcia—kolidujących z projekto-

waną budową drogi. Jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, np. nieko-

rzystne warunki atmosferyczne, nowym odcinkiem będzie można jeździć już od wrze-

śnia.  

Tak dziś wygląda 

teren, na którym 

wkrótce powsta-

nie nowa droga. 

 

 

 

 

 

 

Na to przedsięwzięcie udało się uzyskać dofinansowanie z programu tzw. 

„schetynówek” w wysokości blisko 860 tys. zł. Cały czas  trwają  rozmowy z PKP w celu   

uzgodnienia rozwiązania w zakresie przekroczenia linii kolejowych przebiegających 

pomiędzy ulicami: Przemysłowa i Fabryczna. Miejmy nadzieję, że decyzje w tej kwestii 

zapadną wkrótce. 

Kolorem czerwonym zaznaczony jest I etap „południowej obwodnicy”. 

 

 


