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Fragmenty przemówienia Burmistrza Wolsztyna
Od wielu już lat Gminny Dzień Edukacji Narodowej
obchodzimy wspólnie w różnych miejscowościach
i placówkach naszej gminy. […] Dlatego też bardzo się
cieszę, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie,
by wspólnie świętować w tak ważnym dla życia każdej
szkoły i każdej społeczności dniu. Na dzisiejszą
uroczystość, poza głównymi jej bohaterami, czyli
przedstawicielami
licznego
grona
nauczycieli
pracujących w naszej gminie, zechciało przybyć wielu
zaproszonych gości. […]
Dzień Edukacji Narodowej jest bowiem dniem, w którym
w sposób wyjątkowy chcemy wyrazić wdzięczność
wszystkim tym, którzy zajmują się szeroko rozumianą
edukacją i oświatą, bo choć powszechnie kojarzony jest
ze świętem nauczycieli, to jednak na drugim planie
występuje liczna rzesza osób, bez których gminny
system oświaty nie mógłby funkcjonować.
Pozwolę sobie najpierw skierować klika słów do Pań
i Panów Dyrektorów szkół i przedszkoli w naszej gminie.

Przede wszystkim pragnę podkreślić, iż mam
świadomość, że jako kierownicy naszych placówek
oświatowych macie Państwo coraz więcej problemów
do rozwiązania, co wynika z ciągle zmieniających się
przepisów i rozszerzania zakresu obowiązków szkoły
wobec uczniów. Wprowadzony niedawno pakiet ustaw
i rozporządzeń związanych z pomocą psychologiczno—
pedagogiczną jest jednym z przykładów tej trudnej
codzienności, do której należy dołożyć kwestie związane
z gospodarowaniem mieniem szkolnym. Trzeba
na bieżąco liczyć pieniądze, by wystarczyło na prąd
i ogrzewanie, a także wykonanie zaplanowanych
remontów czy zakup niezbędnych pomocy naukowych.
Niestety, z otrzymywanej subwencji i budżetu gminy nie
da się zaspokoić wszystkich potrzeb, chociaż myślę,
że w naszej gminie te niezbędne są zaspokajane.
Świadczą o tym nowe sale sportowe, pływalnia i boiska,
zmodernizowane pod względem energooszczędnym
budynki szkolne, wdrożony program wymiany mebli
w klasach, nowoczesne pracownie komputerowe,
spełniające normy sanitarne stołówki i wiele innych
przedsięwzięć, które w miarę możliwości budżetowych
staramy się realizować.
Z okazji dzisiejszego święta pragnę podziękować Paniom
i Panom Dyrektorom za Waszą pracę i starania,
by kierowane przez Was placówki spełniały oczekiwania

rodziców i uczniów, a przy okazji były wizytówką
wolsztyńskiej solidności.
[…] W naszej gminie kadra nauczycielska systematycznie
podnosi swoje kwalifikacje, czy to poprzez studia
podyplomowe, czy też przez podnoszenie stopnia
awansu zawodowego. Na dzień dzisiejszy 161
nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu, będąc
nauczycielami dyplomowanymi, a 147 pedagogów
to nauczyciele mianowani. W mniejszości są nauczyciele
kontraktowi i stażyści w łącznej liczbie 119 osób.
Efektem takiego podejścia do zawodu są liczne sukcesy
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągane
w olimpiadach przedmiotowych i sporcie na szczeblu
wojewódzkim, a nierzadko krajowym. To nie tylko
powód do wielkiej satysfakcji dla uczniów i nauczycieli,
ale przede wszystkim doskonała promocja gminy
Wolsztyn. Dziękując obecnym tu, wyróżnionym
nauczycielom, a za Państwa pośrednictwem Waszym
koleżankom i kolegom za codzienny trud i efektywną
pracę życzę, by każdy z Państwa mógł właściwie
oddziaływać swoim autorytetem na wychowanków,
byście doznawali jak najwięcej satysfakcji z tego, co dla
nich robicie, a także na co dzień odczuwali ich wdzięczność i należny szacunek.
Jak już wspomniałem, niezwykle ważnym elementem
systemu oświaty, jest liczna grupa osób administracji
i obsługi, bez których niemożliwe jest sprawne
funkcjonowanie tej dziedziny życia. Mam tu na myśli
sekretarki, woźnych, sprzątaczki, konserwatorów i inne
osoby nieodłącznie związane z pracą szkoły czy
przedszkola, a także Panie z Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty na czele
z Panią Dyrektor Izabelą Barską, które nie tylko dbają
o dobrą kondycję finansową tych placówek, ale również
realizują coraz większą liczbę zadań administracyjnych
przypisanych organowi prowadzącemu. W tym miejscu
chciałbym podkreślić bardzo duże zaangażowanie
konserwatorów i woźnych szkolnych w samodzielne
wykonywanie wielu remontów w budynkach szkolnych.
Pozwala to zaoszczędzić znaczące środki finansowe
i dzięki temu wykonać większy zakres niezbędnych prac.
Dziękuję wszystkim Państwu za codzienny trud, który ma
tak ogromny wpływ na tworzenie dobrego wizerunku
gminnych placówek oświatowych.
Pragnę również serdecznie podziękować za bardzo
dobrą współpracę i wiele cennych uwag obecnym tutaj
członkom Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
na czele z Przewodniczącą Panią Barbarą Bajon. Jestem
przekonany, że równie efektywne będą kolejne lata tej
kadencji. […]

W dniu 1 września oddano do użytkowania
zmodernizowany obiekt przedszkolno-żłobkowy
przy ul. Komorowskiej. Jest to kolejne znaczące
przedsięwzięcie inwestycyjne w oświacie, długo
oczekiwane przez rodziców i ich pociechy.
Dwuletnia przebudowa kosztowała łącznie ponad
800 tys. zł, z czego 230 tys. zł stanowiła dotacja
z rządowego programu „MALUCH”. Za te pieniądze
został ocieplony i uszczelniony dach na całym
budynku oraz wyremontowane tarasy od strony
placu zabaw. Wiele robót wykonanych zostało
w roku bieżącym, a polegały one przede wszystkim
na wybudowaniu nowych szatni obsługujących cały
obiekt, powstałych w miejsce zburzonego, mocno
zdewastowanego tarasu na frontowej ścianie
budynku. Udało się też powiększyć jedną z sal oraz
ocieplić i nadać nowy wizerunek części frontowej.
Bardzo ważnym i nowatorskim elementem
modernizacji było zamontowanie w całym obiekcie
systemu mechanicznej wentylacji nawiewnowywiewnej, gwarantującej stały dopływ świeżego
i w miarę potrzeby odpowiednio podgrzanego
powietrza do wszystkich pomieszczeń, a trzeba
dodać , że w tym przypadku było niezwykle istotne
rozwiązanie kwestii nadmiernego zawilgocenia
budynku. Gruntownemu remontowi podlegały też
korytarze komunikacyjne, gdzie m.in. zainstalowano
sufity podwieszane wraz z nowym oświetleniem.
Zgodnie z zaleceniami straży pożarnej
uporządkowano wszelkie kwestie związane
z bezpieczeństwem pożarowym placówki, a także
rozwiązano problemy związane z odprowadzeniem
wód deszczowych z nieruchomości. Dodatkowo,
część żłobkowa została doposażona w plac zabaw
oraz meble, zabawki i inne elementy wyposażenia
za łączną kwotę ponad 95 tys. zł – również z 50%
dotacją z programu „MALUCH”.

