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Wg założeń wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy o dofinansowanie, w ra-

mach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu…” przewiduje się: 

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 300 gospodarstw domo-

wych, dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopa-

smowego. 

2.  Zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 300 go-

spodarstw domowych przez okres 5 kolejnych lat. 

3.          Budowę infrastruktury teletechnicznej szerokopasmowej, o parametrach za-

pewniających przepustowość łącza do wyznaczonych Centrów Szkoleniowych oraz 

Punktów Koordynacyjnych. 

4.         Adaptację pomieszczenia serwerowni mieszczącej się w budynku Urzędu Miej-

skiego w Wolsztynie, wraz z jej wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie,  

w celu umiejscowienia aplikacji do zarządzania projektem, zapewnienia bezpieczeń-

stwa sprzętu komputerowego grupy docelowej oraz jego identyfikacji i lokalizacji. 

5. Adaptację trzech sal wyznaczonych jako Centra Szkoleniowe wraz z ich wypo-

sażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, w których będą 

się odbywać szkolenia 400 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu podstaw obsługi 

komputera oraz korzysta-

nia z Internetu, dzięki cze-

mu zostanie przekazana 

wiedza pozwalająca na 

aktywne i świadome ko-

rzystanie z zapewnionego 

sprzętu komputerowego 

oraz internetu.  

6. Adaptację trzech lokalizacji wyznaczonych jako Punkty Koordynacyjne wraz z 

ich wyposażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, dzięki 

czemu zostanie umożliwiony dostęp do internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, co 

znacząco przyczyni się do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym osób 

niepełnosprawnych i osób o niskich dochodach.  

W ostatnim kwartale ub.r. został powołany zespół zarządzający projektem, opraco-

wano regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz rozpoczęto prace nad przy-

gotowaniem postępowania przetargowego dotyczącego dostaw, usług i robót bu-

dowlanych objętych projektem. Aktualnie trwa  rekrutacja dla uczestników projektu 

zwanych Beneficjentami Ostatecznymi.  

Nowe oblicze Parku Miejskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę ogłoszony nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia pozainwestycyjne, 

trwają prace nad opracowaniem wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków 

Funduszu w formie dotacji  na rewaloryzację Parku Miejskiego w Wolsztynie. W tym 

roku wniosek obejmować będzie szerszy zakres, który oprócz cięć sanitarnych i kory-

gujących korony drzew oraz wycięcia martwych drzew obejmować będzie nasadze-

nia nowych roślin – bylin, traw oraz drzew i krzewów. Prace zaplanowane na lata 

2013 i 2014 stanowić będą zharmonizowaną całość i wynikać będą z koncepcji zago-

spodarowania parku opracowywanej przez architekta krajobrazu. Wnioskowana 

wysokość dofinansowania Funduszu stanowić będzie około 95% wartości zadania. 

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Informatora, w ramach „Programu  

gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn” zostały rozpoczęte kolejne prace przygoto-

wawcze poprzez zlecenie opracowania projektów budowlanych obejmujących bu-

dowę kanalizacji dla miejscowości Stradyń i Błocko. Na początku stycznia b.r. został 

złożony wniosek aktualizacyjny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie preferencyjnej pożyczki na realizację 

tego zadania. Zakres prac przewidzianych do wykonania w latach 2013-2014 obej-

muje grawitacyjno – ciśnieniową sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 

7,8km wraz z przepompowniami ścieków. Wnioskowana kwota to ponad 2 800 tys. 

zł niskooprocentowanej pożyczki, z czego aż 40% - czyli ok.700 tys. zł może zostać 

przez Fundusz umorzone. Decyzja o dofinansowaniu spodziewana jest jeszcze w 

pierwszym kwartale tego roku. 

Modernizacje dróg 

W związku z zimową aurą i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi 

zostały przerwane roboty na inwestycjach drogowych wykonywanych na  

zlecenie Gminy Wolsztyn. Mowa tu o przebudowie ul. Poznańskiej i ul. Rzecz-

nej w Wolsztynie oraz o budowie ul. Krętej i ul. Łąkowej w Kębłowie. Prace 

zostaną wznowione niezwłocznie po ustaniu mrozów i wykonane zgodnie 

z zawartymi umowami. Przepraszamy za powstałe w związku z tym utrudnie-

nia w ruchu. 


