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Umowa na budowę boiska 

W dniu 23 kwietnia br. podpisano umowę  na wykonanie robót budowlanych, z wy-

branym  w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą, dla zadania pn. „Budowa 

boiska wielofunkcyjnego  w Obrze” na terenach Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego. W 

terminie złożenia i otwarcia ofert przetargowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

SODEX z m. Złotniki. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa wielo-

funkcyjnego obiektu o wymiarach 24x45m, na którym wyznaczone będą boiska przy-

stosowane do następujących dyscyplin sportowych: siatkówka – 2 boiska, piłka ręczna 

– 1 boisko, tenis ziemny – 1 boisko, koszykówka – 2 boiska. Nawierzchnia obiektu zo-

stała zaprojektowana jako poliuretanowa, przepuszczalna dla wody, na podbudowie z 

kruszywa naturalnego. Wyposażenie obiektu stanowić będą urządzenia niezbędne do 

uprawiania poszczególnych dyscyplin t.j. słupki, siatki, bramki i stojaki wraz z tablicami 

do koszykówki. Cały obiekt zostanie ogrodzony powlekaną siatką o wysokości 4m. W 

celu ochrony ogrodzenia zostaną zamontowane piłkochwyty o wysokości 6 m z siatki 

polipropylenowej. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europej-

skiej, zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec czerwca b.r. Całość robót 

wyceniono na 380 tys. zł, z czego 211 tys. stanowić będzie dotacja z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. 

Skate Park gotowy przed wakacjami 

W dniu 3 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych,  

z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego firmą TECHRAMPS Piotr 

 Nowak Kraków, dla zadania pn. „Budowa skateparku przy ul. Komorowskiej  

w Wolsztynie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skateparku w formie 

gładkiej żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przeznaczonymi do 

jazdy na łyżworol-

kach, deskorolkach i 

rowerach. Płyta o 

wymiarach 25 x 54 m, 

posiadać będzie trzy 

poziomy połączone ze 

sobą za pomocą ramp 

i schodów. Na obiek-

cie zastosowane zo-

staną takie przeszko-

dy jak m.in. bowl, 

schody z grindboxem, 

wulkan, ławki, podjazd, murek, bank ramp z grindboxem, gap z grindboxem, 

quarter pipe, funbox do skoków. W ramach zadania wykonane zostanie  

również ogrodzenie obiektu oraz infrastruktura towarzysząca typu zieleń, 

oświetlenie, mała architektura. Wartość robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania to ok.. 757 tys. zł. Zakończenie robót planowane jest w połowie 

czerwca br. 

Niebawem powstanie strona internetowa, na której na bieżąco informować 

będziemy Państwa o przebiegu prac związanych z budową skateparku.   

Przetarg na budowę kolejnej drogi 

11 kwietnia br. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wybór 

wykonawcy pierwszego etapu przebudowy ul. Górnej we Wroniawach. W za-

kres planowanego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku ok. 180 

mb, obejmująca wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie 

odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 160 mb wraz ze studniami i wpu-

stami, ułożenie nawierzchni drogowej w technologii kostki betonowej, wykona-

nie zjazdów do posesji, miejsc parkingowych i chodników oraz ustawienie ozna-

kowania pionowego. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 26 kwietnia 

br. Dokumentację przetargową zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Wolsztynie w dziale „Przetargi”. 

Zakończenie prac na ul. Poznańskiej  

Na przełomie marca i kwietnia zakończono roboty budowlane związane z prze-

budową ul. Poznańskiej na odcinku od Rynku do molo. W dniu 8 kwietnia nastą-

pił odbiór końcowy całej inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę 

ulicy, która uzyskała nową nawierzchnię z kostki sjenitowej i granitowej, wyko-

nano nową konstrukcję chodników z płyt granitowych i kostki granitowej, prze-

budowano zjazdy do posesji i skrzyżowania, dostosowując je do nowego rozwią-

zania wysokościowego. Ponadto wykonano kanalizację deszczową pozwalającą 

na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni oraz przebudowano linię 

oświetlenia drogowego wraz z montażem nowych słupów z oprawami oświetle-

niowymi. Dodatkowo, okolice 

dojścia do jeziora zyskały no-

we oblicze w postaci este-

tycznego muru oporowego, 

na którym przewidziano mon-

taż nowych kwiatonów. Wy-

konawcą robót było PBD SOL-

FATER Bernard Jaźwik, z Gro-

dziska Wielkopolskiego. War-

tość wykonanych prac to po-

nad 1,2 mln zł. 

Darmowego Internetu ciąg dalszy… 

Jak  informowaliśmy wcześniej, został opracowany wniosek o dofinansowanie kolejne-

go projektu ze środków Unii Europejskiej, dotyczący dostarczenia bezpłatnego Inter-

netu mieszkańcom naszej gminy. Nasz wniosek znalazł się na liście 618 wniosków zło-

żonych w ramach marcowego naboru przeprowadzonego przez warszawską instytu-

cję. Wg założeń wniosku o dofinansowanie w ramach projektu przewiduje się: 

1.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 100 gospodarstw domowych, 

dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowe-

go. 

2.Zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 100 gospo-

darstw domowych. 

3.Adaptację dwóch sal wyznaczonych jako Centra Szkoleniowe wraz z ich wyposaże-

niem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, w których będą się 

odbywać szkolenia 100 Beneficjentów Ostatecznych z zakresu podstaw obsługi kom-

putera oraz korzystania z Internetu, dzięki czemu zostanie przekazana wiedza pozwa-

lająca na aktywne i świadome korzystanie z zapewnionego sprzętu komputerowego 

oraz internetu. 

4.Adaptację trzech lokalizacji wyznaczonych jako Punkty Koordynacyjne wraz z ich  

wyposażeniem oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania w formie 

infokiosków, dzięki czemu zostanie umożliwiony dostęp do internetu dla Beneficjen-

tów Ostatecznych. 

Grupa docelowa projektu została rozszerzona w stosunku do pierwszego – realizowa-

nego obecnie projektu o grupę osób powyżej 50-go roku życia. Wartość całego projek-

tu opiewa na ponad 1,6 mln zł, a udział Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej dotacji 

stanowić ma 100% poniesionych kosztów. 


