Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - listopad—grudzień 2012

Gmina Wolsztyn systematycznie i konsekwentnie realizuje zapisy przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie „Programu gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn”,
który jest realizowany już od 1992 roku. W tym roku przystąpiono do wykonania
kolejnego kroku jakim było rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borki i Nowa Obra. Przewidziane na lata 2012 i 2013 roboty obejmują wykonanie grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
ok. 5,6 km wraz z 2 przepompowniami ścieków.
Realizacja przedmiotowego zadania poprawi znacząco stan środowiska naturalnego
w obrębie terenu inwestycji i obszarów
przyległych. Przyczyni się nie tylko do wyeliminowania zanieczyszczeń ściekowych
dla wód powierzchniowych oraz gleby i
wód gruntowych, ale przede wszystkim
zwiększy atrakcyjność turystyczną i potencjał gospodarczy w tej części gminy
(możliwość inwestowania i rozwoju działalności gospodarczej). Wykonawcą robót
jest firma Systemy Cieplne – Klimatyzacja Jakub Lorenz z Obry. Łączny koszt wszystkich prac wyniesie 1,67 mln zł z czego kwota 1,3 mln zł pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. W ramach wspomnianego Programu zostały rozpoczęte kolejne prace przygotowawcze poprzez zlecenie opracowania projektów budowlanych obejmujących budowę kanalizacji dla miejscowości
Stradyń i Błocko.
Rok 2012 był kolejnym aktywnym rokiem, w którym Gmina Wolsztyn wykorzystała
środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. Projekty współfinansowane z tych środków obejmowały infrastrukturę turystyczną, infrastrukturę rekreacyjną - boiska i place zabaw oraz remonty świetlic wiejskich. Z początkiem sezonu letniego uruchomiono nowowybudowane
zaplecze pola namiotowego w Karpicku, obejmujące pomieszczenie kuchenne,
przestronne toalety dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych,
świetlicę oraz pomieszczenie recepcji wraz zapleczem sanitarnym. Wykonawcą
prac było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Kałdoński z Wolsztyna. W tym roku również plaża w Obrze zyskała nowe obiekty. Miłośnicy wodnych
kąpieli korzystać mogli z nowego pomostu, ławek i koszy na śmieci, a ratownicy
wodni zyskali budynek zaplecza technicznego. Prace w Obrze wykonała firma
POMOST Izabela Schellenberger – Olechowska ze Sławy. W ramach infrastruktury
rekreacyjnej wybudowano wiatę w Niałku Wielkim, wykonano ogrodzenia boisk
sportowych i doposażenia placów zabaw w Gościeszynie, Błocku oraz Starej Dąbrowie. Roboty te wykonały dwie firmy: Zakład Remontowo – Budowlanym
„BLACH – DEK” oraz P.P.H.U. evelTOM Tomasz Furmanowicz z Perkowa. Nie sposób
nie wspomnieć również o szeregu prac remontowych jakie wykonano w obiektach świetlic
wiejskich w Stradyniu, Powodowie, Kębłowie i Nowej Obrze.
Obejmowały one zarówno prace
typowo budowlane m.in. układanie płytek, odnawianie drewnianych podłóg, tynkowanie, malowanie, jak również prace na instalacjach elektrycznych, gazowych, wod.-kan. i c.o. Obiekty te
zyskały nowy wygląd wewnątrz, a niektóre z nich również nową szatę zewnętrzną,
dzięki staraniom Zakładu Ogólnobudowlanego Grzegorz Buda z Chobienic i wspomnianego wyżej P.H.U. Arkadiusz Kałdoński. Łączny koszt wszystkich robót wykonanych w ramach w/w projektów dofinansowanych ze środków UE to ponad 1,25 mln
zł, z czego udział środków zewnętrznych stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych.
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W sierpniu br. miał miejsce odbiór techniczny zmodernizowanego obiektu pompownii „Berzyna” zlokalizowanej na wschodniej stronie obwałowania Jeziora
Berzyńskiego. Przepompownia ma za zadanie odprowadzanie nadmiaru wód
z terenu o powierzchni ok. 1 100 ha znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania.
Poprzez rów opaskowy przepompownia połączona jest z systemem kanalizacji
deszczowej miasta Wolsztyna i odbiera znaczną część wód z tego systemu. Celem
modernizacji pompowni było usprawnienie i zautomatyzowanie pracy obiektu
oraz obniżenie kosztów utrzymania poprzez instalację wydajniejszych pomp z silnikami o mniejszych mocach. Wykonawcą robót na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu był ”Envirotech” sp. z o.o. z Poznania. Wartość robót budowlano - montażowych wg umowy wyniosła 1,79 mln zł.
Finansowanie zadania odbyło się w ramach środków pochodzących z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 29 października br. odbył się odbiór techniczny drogi w Obrze – ulica Wąska i ulica Kręta
na odcinku o długości ok. 820 mb. Wartość robót
wynosi ponad 1 mln zł. Wykonawcą robót była
FHU PROFIT–BUD Mariusz Janik.

W pierwszej połowie br. wybudowany został parking
na blisko 300 miejsc na działkach położonych
w Wolsztynie przy ulicy Komorowskiej. Wykonawcą
robót, było konsorcjum: PB „DROMAR” Zygmunt
Marszałek, Nowa Wieś oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, Tłoki.
Koszt zadania wyniósł. 760.000,00 zł.
We wrześniu br. odbył się odbiór techniczny ulicy Spokojnej we Wroniawach.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS Marszałek Marcin
z Nowej Wsi. Nadzór pełnił Andrzej Włodarczak. Koszt inwestycji wyniósł 230 tys.
Trwa przebudowa kolejnego odcinka ulicy Sadowej w Wolsztynie wraz kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo –
Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o. z Wolsztyna. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca grudnia br.
W ostatnich miesiącach przebudowane zostały
drogi gminne w m. Komorowo – odcinek C-C na
długości ok. 114 mb (m.in. ustawienie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr.
8 cm). Wartość robót to około 89 tys. zł. Wykonawca robót: PUB BRUKPOL Strzelce Wielkie.
W br. wykonane zostało oświetlenie drogowe w Komorowie - m.in. ułożono linię
kablową oświetlenia drogowego – ca 595 m oraz zamontowano 6 kompletów słupów oświetlenia drogowego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Wykonawcą prac był Zakład Elektroinstalacyjny Mariusz Młynkowiak z Wolsztyna za
kwotę ok. 22 tys. zł. Oświetlenie w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, a w szczególności mieszkańców domów położonych wzdłuż wykonanej linii oświetlenia.
Przed sezonem letnim molo na Jeziorze Wolsztyńskim wraz z Promenadą im.
Klemensa Modlińskiego zyskało nową „zielono—kwiecistą” szatę. Ponadto wykonano remont kapitalny tzw. „krzywego mostku” rozebrany został cały pokład drewniany, wszystkie
elementy stalowe oczyszczone, a to co niezbędne
wymienione i zabezpieczone odpowiednimi środkami. Ułożony został nowy pokład drewniany z drewna impregnowanego ciśnieniowo.

