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Przemówienie Burmistrza Wolsztyna 

Panie i Panowie Dyrektorzy! Szanowni Państwo! Droga Młodzieży! 

Od kilku lat dobrą tradycją w naszej gminie jest uroczyste inaugurowanie roku szkolne-

go w nowopowstałych bądź zmodernizowanych obiektach oświatowych. Nie inaczej 

jest w roku bieżącym. Tym razem spotykamy się na placu przy budynku Gimnazjum  

Nr 1, by wspólnie podziwiać nowy wizerunek obiektu, który zmienił się dzięki zmoder-

nizowaniu połaci dachowej tej ponad stuletniej szkoły.  Ale zanim więcej o tym przed-

sięwzięciu, pozwolę sobie krótko podać Państwu kilka informacji ogólnych związanych 

z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.  

W całej Gminie Wolsztyn naukę rozpoczyna dziś 2323 uczniów w szkołach  

podstawowych, z czego 345 dzieci uczęszczać będzie do oddziałów przedszkolnych 

działających przy tych szkołach, czyli tzw. „zerówek” działających w systemie 5-cio i 9-

cio godzinnym. W gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013 uczyć się będzie 1090 

uczniów. Niestety, nadal obserwujemy spadek liczby uczniów - zarówno w szkołach 

podstawowych, gdzie w stosunku do ubiegłego roku „ubyło” 14 dzieci, jak i bardziej 

odczuwalny w gimnazjach, gdzie odnotowaliśmy spadek aż o 75 uczniów. Przekłada się 

to na malejącą liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach, która jest w tym roku o 6 

mniejsza. Opiekę nad naszą młodzieżą szkolną sprawuje kilkuset nauczycieli, w liczbie 

350 etatów oraz pracownicy obsługi i administracji – w liczbie 127,5 etatu. Obie te 

liczby – w odniesieniu do lat ubiegłych – również nieco zmalały, co oczywiście spowo-

dowała zarówno demografia, jak i konieczność poszukiwania oszczędności finanso-

wych w wielu dziedzinach życia gminy. Sytuacja ta  wymusiła również potrzebę prze-

prowadzenia reorganizacji sieci szkół, czego konsekwencją jest przekształcenie 4 ma-

łych szkół wiejskich w szkoły filialne większych placówek. Zarazem jednak, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wyraziliśmy zgodę na przyjmowanie – w sytuacji 

wolnych miejsc w oddziałach - dzieci 3-letnich do punktów przedszkolnych działają-

cych przy tych szkołach. Spowodowało to wzrost  liczby dzieci do nich uczęszczających 

(przybyło ich 26). Lepiej przedstawia się też sytuacja w przedszkolach gminnych, gdzie 

dzięki powstaniu kilku placówek niepublicznych, dofinansowywanych z budżetu gmi-

ny, znacząco zmniejszyła się kolejka oczekujących. Inną zmianą organizacyjną jest po-

wstanie gminnego żłobka jako samodzielnej placówki. Mogliśmy dzięki temu skorzy-

stać z dotacji z programu rządowego „MALUCH” na gruntowną przebudowę obiektu 

przy ul. Komorowskiej. 

Na przełomie maja i czerwca rozstrzygnęliśmy też 7 konkursów na dyrektorów szkół: 

naszego dzisiejszego gospodarza - Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, Gimnazjum w Kębło-

wie, Szkół Podstawowych nr 1 i 5 w Wolsztynie i we Wroniawach oraz Przedszkoli nr 3 

i 5 w Wolsztynie, gdzie na swoich stanowiskach pozostali dotychczasowi dyrektorzy. W 

lipcu odbył się również pomyślnie zakończony nabór na stanowisko dyrektora żłobka – 

nowa Pani Dyrektor Magdalena Piotrowska już przejęła swoje obowiązki. Wszystkim 

Państwu gratuluję i życzę efektywnego sprawowania swojego urzędu. 

W roku bieżącym, mimo odczuwalnego wszędzie spowolnienia gospodarczego, udało 

nam się wyasygnować zna-

czące środki na inwestycje   

i remonty w naszych pla-

cówkach oświatowych. Te-

goroczne wakacje jak zwykle 

były bardzo pracowite  

w szkołach i przedszkolach. 

Oczywiście wiodącymi 

przedsięwzięciami były  

w tym roku dwa zadania – 

rozbudowa i modernizacja 

obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie oraz wspo-

mniana już termomodernizacja dachu budynku tutejszego gimnazjum. Mimo dużego 

zakresu prac obie inwestycje udało się zakończyć w terminie, a nie było to łatwe, bo  

w takich wiekowych już budynkach na wykonawców czekają liczne niespodzianki  

i problemy, które na bieżąco trzeba rozwiązywać. Dziś odnowione przedszkole i żłobek 

otworzyły swoje podwoje przed dziećmi i ich rodzicami. W zakresie wykonanych prac 

znalazły się m.in. takie zadania, jak: rozbiórka zdewastowanego tarasu na froncie bu-

dynku połączona z dobudowaniem w tym miejscu funkcjonalnych szatni, węzła sani-

tarnego i klatki schodowej, system nowoczesnej wentylacji mechanicznej w całym 

obiekcie, powiększenie jednej z sal, gruntowny remont korytarzy wewnętrznych z sufi-

tami podwieszanymi i nowym oświetleniem, ocieplenie ścian elewacji frontowej oraz 

uregulowanie odpływu wód deszczowych. Całość kosztowała nas w tym roku ok. 540 

tys. zł, z czego 155 tys. zł otrzymaliśmy z programu „MALUCH”. Nowe zadaszenie – 

jeszcze przed corocznym Festiwalem Piosenki Religijnej - zyskał szkolny amfiteatr  

w Świętnie. W Szkole Podstawowej Nr 1 udało się wykonać kapitalny remont instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, a w Zespole w Obrze przygotować nową instalację do wdroże-

nia rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, do którego szkoła została zakwalifikowa-

na. „Pełną parą” w okresie wakacyjnym działali malarze, instalatorzy, stolarze i elek-

trycy w pozostałych szkołach i przedszkolach, a efekty ich pracy ocenią uczniowie  

i rodzice, którzy dziś wkroczyli w mury szkolne. W tym miejscu pragnę podkreślić,  

że większość placówek wykonuje szereg prac malarsko–instalacyjnych siłami własny-

mi, czyli przy udziale woźnych i konserwatorów zatrudnionych w szkołach. Sytuacja 

taka powoduje określone oszczędności i daje możliwość wykonania większego zakresu 

za te same pieniądze.  

Dziękuję więc Państwu Dyrektorom i pracownikom poszczególnych placówek za tego 

typu działania i liczę na dalszą, dobrą współpracę na tym polu.  

Życzę zarówno nauczycielom, jak i Wam droga młodzieży, by nowe przedsięwzięcie 

służyło wam i nowym pokoleniom uczniów tej szkoły co najmniej przez kolejne 100 lat, 

a górujący na centrum miasta budynek – w połączeniu ze sukcesami uczniów Gimna-

zjum Nr 1 -  był zawsze chlubą Wolsztyna. Symbolem przekazania zmodernizowanej 

szkoły do użytkowania niech będzie pamiątkowa dachówka – być może z 1904 roku – 

na której znajduje  się stosowny grawer i którą wspólnie z Panem Tomaszem  

Piskorzem przekażemy za chwilę na ręce Pani Dyrektor.  


