
Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie—lipiec—sierpień 2012        str. 9 

W dniu 3 lipca podpisana została umowa dotycząca modernizacji świetlicy wiejskiej 

w Kębłowie i Nowej Obrze. W ramach pierwszego zadania wykonane zostaną roboty 

ogólnobudowlane związane z remontem pomieszczeń Domu Kultury w Kębłowie, 

typu wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie sufitów podwieszanych, ma-

lowanie pomieszczeń, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wykonanie posadzek, 

remont łazienek, wykonanie izolacji dachu łącznie z wykonaniem pokrycia dachu 

papą termozgrzewalną, remont instalacji elektrycznej oraz modernizacja kotłowni 

gazowej dostosowująca ją do obowiązujących wymogów. Wykonany zostanie rów-

nież remont instalacji c.o w pomieszczeniach budynku wraz z montażem nowych 

stalowych grzejników. Drugie zadanie obejmuje głównie remont dachu świetlicy 

wiejskiej w m. Nowa Obra. Wykonane zostanie nowe pokrycie dachu z blachy powle-

kanej dachówkopodobnej wraz z wymianą systemu rynnowego oraz robotami towa-

rzyszącymi. Wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót jest 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Kałdoński z Wolsztyna. Wartość 

robót wynosi ok. 400 tys. zł , z czego uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Obecnie trwa pro-

cedura odbiorowa. 

Trwa budowa ulicy Spokojnej we Wroniawach—termin realizacji inwestycji upły-

wa 7 września br. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa 

drogi na odcinku o długości 161 mb. Zadanie obejmuje m.in. Roboty przygotowaw-

cze i roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie podbu-

dowy i ułożenie nawierzchni z kostki betonowe. Wykonawcą robót budowlanych 

jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS Marszałek Marcin z Nowej Wsi. Koszt 

inwestycji wynosi 228 tys. zł. 

W dniu 30 sierpnia br. odbył się odbiór techniczny zadania pn. Termomodernizacja dachu budynku Gimnazjum 

nr 1 w Wolsztynie. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo – Budowlany BLACH – DEK Tadeusz Piskorz z Wolsztyna. War-

tość wykonanych robót to blisko 320 tys. zł. W ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachu stromego na najstarszym 

obiekcie dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym od strony ul. Wschowskiej oraz pokrycie dachu stromego we fronto-

wej części dobudowanego budynku dydaktycznego. Wykonany zakres robót to m.in. impregnacja drewnianych elementów 

więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę, wykonanie 

nowej instalacji odgromowej dachu, ocieplenie połaci dachu wełną mineralną oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwilgocio-

wej, wykonanie nowych opierzeń, rynien i rur spustowych. 

Zakończył się remont ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekrea-

cyjnych na Jeziorem Świętym w Obrze. Przedmiotem zamówienia było ułożenie 

nawierzchni ścieralnej z masy minieralno—asfaltowej na ścieżce rowerowej dłu-

gości blisko 4,5 km. Zadanie  obejmowało m.in. oczyszczenie nawierzchni, skro-

pienie nawierzchni emulsja asfaltową, uzupełnienie  i ułożenie nawierzchni bitu-

micznej.  Wykonawcą robót budowlanych była firma Mechanika—Transport—

Usługi WOMIR Mirosław Wojt ze Świętna. Cena zadania wyniosła ok. 335 tys. zł z 

czego 50% kosztów kwalifikowanych uzyskano z PROW.  

24 lipca br.  podpisana został umowa na budowę kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjno—ciśnieniowej dla miejscowości Borki i Nowa Obra. Wykonawcą robót 

budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma  Syste-

my Cieplne Jakub Lorenz z Obry. Kanalizacja wsi Borki zrealizowana będzie do 30  

listopada br., a w Nowej Obrze do 30 czerwca 2013 roku. Zadanie dofinansowane 

jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. 

W dniu 3 sierpnia br. podpisana została umowa dotycząca budowy wiaty rekrea-

cyjno—wypoczynkowej o konstrukcji drewnianej z posadzką z kostki granitowej 

w miejscowości Niałek Wielki. Obiekt użytkowany będzie sezonowo, z wyłącze-

niem okresu zimowego. Wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wyko-

nawcą jest Zakład Remontowo—Budowlany Blach Dek Tadeusz Piskorz z Wolszty-

na. Wartość przewidzianych robót wyniesie ok. 98 tys. zł, a 75% kosztów kwalifiko-

wanych dofinansowanie zostanie z PROW. Termin zakończenia robót upływa  

17 września br.  

W dniu 27 lipca miał miejsce odbiór końcowy budowy i modernizacji obiektów  

sportowo—rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie i Starej Dąbrowie. Zadanie  

o wartości 77 tys. zł było współfinansowane w 75% kosztów w ramach Osi 4 LEADER 

PROW. Przedmiotem zamówienia było m.in. ogrodzenie boiska oraz placu zabaw.  

w Błocku, ogrodzenie boiska piłkarskiego i placu zabaw w Gościeszynie oraz doposa-

żenie placu zabaw w Starej Dąbrowei. Wykonawcą była firma PPHU evelTOM Tomasz 

Furmanowicz z Perkowa.  


