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Z wielu programów, które znalazły się w planach 
Unii Europejskiej na ten okres, w przyszłym roku nie 
uda się skorzystać, ponieważ zanim zostaną ogłoszo-
ne nabory, muszą być uchwalone programy regio-
nalne, procedury poszczególnych sektorów i należy 
się spodziewać, że pierwsze środki będą dostępne 
na koniec 2014 r.   
Gmina Wolsztyn opracowała wieloletni program 
finansowy do 2024 roku, to jest do roku, w którym 
kończą się zobowiązania finansowe, np. zaciągnięte 
kredyty. Odległy czas prognozowania stwarza jed-
nak pewne niebezpieczeństwo planowania w sto-
sunku do faktycznych dochodów. Zakłada się więc 
coroczną aktualizację prognozy. W oparciu o nią 

tworzone są poszczególne roczne budżety, także ten 
na rok przyszły. Dla roku 2014 przyjęto wartości wy-
nikające z projektu budżetu państwa, między innymi 
wskaźniki inflacji oraz dynamikę produktu krajowe-
go brutto. Odniesiono się także do wytycznych mini-
sterstwa finansów. Po stronie dotacji na inwestycje 
w roku 2014 zaplanowano już 966.515 zł, co wynika 
z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu na terenie gminy Wolsztyn”, pozostałe dotacje 
będą wprowadzane po zatwierdzeniu decyzji i pod-

pisaniu stosownych umów. Już dziś wiadomo – mó-
wi Burmistrz Wolsztyna – że znaleźliśmy się na liście 
dofinansowań budowy w ramach tzw. „Południowej 
obwodnicy”, prawdopodobnie będzie to 1,8 mln zł. 
Jesteśmy w gronie 7 gmin na 226 w Wielkopolsce, 
które uzyskały dofinansowanie z tzw. 
„schetynówki”. Program funkcjonuje od kilku lat, 
prawdopodobnie Wolsztyn jest jedyną gminą, która 
nie zaprzepaściła ani jednej okazji do wykorzystania 
tego Programu. Pozyskane środki zewnętrzne 
zmniejszają deficyt budżetowy, w bieżącym roku z 
6,9 mln zł spadł on aż do 3,8 mln zł. Priorytetem in-
westycyjnym w przyszłym roku będzie rozwiązywa-
nie problemów drogowych miasta i gminy, na te 
inwestycje zarezerwowano kwotę aż 12 mln 745 tys. 
zł. Ze „schetynówek” będzie wkrótce rozpoczęty II 
etap budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 
305 z ulicą Lipową. Będzie, niestety, przesunięta na 
następne lata budowa ronda przy Urzędzie Skarbo-
wym, która ma być głównie finansowana ze środ-
ków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Udało się jednak wynegocjować obietnicę 
położenia w roku przyszłym asfaltowego dywanika 
na odcinku od ronda im. Powstańców Wlkp. do pro-
jektowanego ronda u zbiegu ulic Fabrycznej i Gajew-
skich. Będą także starania o wybudowanie brakują-

cego odcinka ścieżki rowerowej od stacji benzyno-
wej do ronda. Na zmianę wizerunku w przyszłym 
roku czeka także tzw. „deptak”. Będą w 2014 roku 
modernizowane drogi w Obrze, Niałku Wielkim, Kar-
picku, Nowych Tłokach, Komorowie, Świętnie i Wro-
niawach. Zostanie zamknięty ostatni etap budowy 
kanalizacji we wsiach Stradyń i Błocko. Dalej będzie 
kontynuowana modernizacja i budowa bazy sporto-
wej, turystycznej i rekreacyjnej. W 2014 zaplanowa-
no na ten cel 1,7 mln zł. Uwzględniono wydatki na 
dalszą rewitalizację Parku Miejskiego, będą popra-
wione ścieżki wraz z nowym oświetleniem oraz tzw. 
mała architektura. Będą remontowane także obiek-
ty oświatowe, przeznaczono na ten cel 300 tys. zł. 
Po stronie dochodów przyjęto kwotę blisko 77,5 mln 
zł, a po stronie wydatków ponad 85 mln zł. Po pre-
lekcji Burmistrza wszystkie komisje wyraziły pozy-
tywną opinię w sprawie budżetu. Także o budżecie 
pozytywnie wyraziła się Regionalna Izba Obrachun-
kowa. W głosowaniu 19 radnych wypowiedziało się 
za przyjęciem uchwały, jeden był przeciwny. 
 
W imieniu mieszkańców 
Na zakończenie Sesji głos zabrał radny Marian Ze-
mbrowski, który na ręce Burmistrza i radnych złożył 
w imieniu mieszkańców Karpicka podziękowania za 
poparcie i wyrażenie zgody na dokończenie remon-
tu ulicy Rolnej. W odpowiedzi Burmistrz zauważył, 
że po dokończeniu ważnych wydatków w gminie 
Wolsztyn przyszedł czas na takie właśnie inwestycje.  
Przypominamy, że pełna relacja filmowa z Sesji 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.wolsztyn.pl, natomiast uchwały Rady Miej-
skiej w Wolsztynie publikowane są na stronie 
www.bip.wolsztyn.pl. 

Rozmowa z Agnieszką Szymańską – sołtysem Berzyny 
 
Jestem sołtysem już ponad 30 lat. Razem ze mną we wsi działa Ra-
da Sołecka w składzie: Marcin Klessa, Renata Rafińska, Katarzyna 
Marciniak, Jolanta Wawrzyniak, Maria Rogozińska, Piotr Skupnie-
wicz. To taka nietypowa wioska, bo wcześniej była taką 
„pegeerowską” i mieszkało w niej 120 osób, a dzisiaj po tych zmia-
nach osiedliło się w niej już 377 mieszkańców. Dużo, bo aż 80 ro-
dzin, wprowadziło się na to nowe osiedle. Niektórzy nawet doko-
nują podziału na starą i nową Berzynę, choć ja tego nie preferuję. 
 

Dokonania w latach ubiegłych... Plany na ten rok... 
Dzięki staraniom Urzędu Miejskiego w środku tego nowego osiedla powstało boisko wielofunk-
cyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Leader”. Bardzo się z tego cieszymy, bo to zaj-
muje czas młodzieży i dzieciom, grają, biegają, na rowerach jeżdżą i łyżworolkach. Obok mamy 
duży plac zabaw, a zaraz przy nim postawiliśmy w ubiegłym roku wiatę rekreacyjną. Taką niedu-
żą, na miarę naszych sołeckich pieniędzy. Chodzi o to, żeby można było spokojnie usiąść. W tym 
roku chcemy wykończyć podłoże, postawić ławki i położyć kostkę. Można będzie latem posie-
dzieć w cieniu. Taka integracyjna sprawa dla naszych mieszkańców. 
 
Czy we wsi działają jakieś stowarzyszenia? koła ? 
Raczej byłoby trudno, ponieważ nie mamy takiego lokalu, gdzie można by się spotkać. Jesteśmy 
tak blisko Wolsztyna, że właściwie nasi mieszkańcy udzielają się w organizacjach miejskich. W 
tym roku planujemy jednak z naszymi mieszkańcami zrobić festyn z okazji Dnia Dziecka. 
 
Co jeszcze trzeba zrobić ? 
No mam nadzieję, że w tym roku będzie oświetlona i wyremontowana ścieżka od starej Berzyny 
do osiedla. W sumie to jest ciąg pieszo-jezdny. Projekt jest zrobiony. Liczymy na to, że w tym 
roku znajdą się środki na realizację. Chciałabym to jeszcze w mojej kadencji zakończyć. Chcieli-
byśmy, aby na nowym osiedlu tez dokończyć ten ciąg pieszo-jezdny. Dwa etapy były już zrobio-
ne, został tam jeszcze pewien odcinek przy garażach i jednym domu. To około 100 metrów. 
Przydałoby się także utwardzenie drogi w starej części Berzyny, przy domach wielorodzinnych. 
To dość ważne, bo ta droga jest bezpośrednio przed budynkami. 


