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19 czerwca odbyło się oficjalne zakooczenie prac związanych z termomoder-

nizacją budynków Wolsztyoskiego Domu Kultury.  Na uroczystośd przybyli: 

Burmistrz Wolsztyna, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady 

Miejskiej,  wykonawcy prac budowlanych oraz pracownicy Wolsztyoskiego 

Domu Kultury.  

Na początku spotkania dyrektor WDK Jarosław Świrszcz  podziękował za 

pomoc w sfinansowaniu długo oczekiwanego remontu. Termomodernizacja 

objęła ocieplenie: ścian, stropodachów i stropu nad sala widowiskową; wy-

miana stolarki okiennej i drzwiowej; kompleksowa modernizacja systemu 

c.o. wraz z centralą nawiewno - wywiewną z nagrzewnicą wodną. Wartośd 

zadania wyniosła 1 035,85  tysięcy złotych, z czego 400 tys. zł to dotacja 

pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW), 334 tys. zł pożyczka od WFOŚiGW,  a pozostałą kwotę  

pokryto z budżetu gminy. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe Arkadiusz Kałdooski z Wolsztyna oraz Systemy Cieplne i Klimaty-

zacja Jakub Lorenz z Obry. 

Mimo, że termomodernizacja została ukooczona to prace remontowe nie 

ustaną. Następna w kolejce jest sala widowiskowa oraz studio nagrao, które będzie mieścid się w piwnicy Wolsztyoskiego Domu Kultury. Aktualnie dyrektor Jarosław 

Świrszcz stara się pozyskad środki na ten cel. Póki co możemy się cieszyd z nowego-starego ośrodka kulturalnego w naszym mieście. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolsztynie zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji 

 dotyczących osób zamieszczonych na fotografiach, które znajdują się w archiwum OSP.  

Fotografia nr 1 – zdjęcie zostało wykonane w 1929 r. (interesuje nas również jaka to jest orkiestra i w którym roku powstała). Fotografia nr 2 – nie posiadamy żadnych infor-

macji na temat osób znajdujących się na zdjęciu. Jeśli ktoś z Paostwa rozpoznaje na zamieszczonych fotografiach członków swoich rodzin lub znajomych, prosimy o infor-

mację pod numerem tel. 68 347 45 03 lub 722 323 281 oraz e-mail: obrona@wolsztyn.pl. Z góry dziękujemy za pomoc w rozpoznaniu osób znajdujących się na fotografiach.   


