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PODNOSIMY STANDARDY NAUCZANIA    Rozmowa z burmistrzem Wolsztyna Andrzejem Rogozinskim na temat remontów w placówkach oświatowych. 

Oświata to największa część budżetu naszego samorządu? 
Ilość zadań, którymi zajmujemy się w zakresie funkcjonowania oświaty, jest naprawdę ogromna. To nie tylko największa część naszych corocznych wydatków budżetowych, ale i 
ogromny zakres obowiązków. Przypomnę, że w obecnym stanie prawnym na naszym terenie funkcjonuje 17 placówek, to znaczy trzy gimnazja, jeden zespół szkolno-gimnazjalny, 
dwa zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, w tym dwie o statusie klas 1-3, czyli Szkoła w Karpicku i Szkoła nr 5 w Wolsztynie, a pozostałe szkoły o statusie 1-3 są to 
szkoły filialne zgodnie z przyjętymi przez Radę uchwałami. 

O ile nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium w Poznaniu, to jednak gmina Wolsztyn dba o zaplecze dydaktyczne... 
Myślę, że robimy bardzo dużo, aby podnieść standard nauki w naszych placówkach. Wyremontowano już większość dachów, zostały do wymiany nieliczne okna. W każdej szkole 
mamy nowoczesne kotłownie, przy większości szkół boiska wielofunkcyjne, sporo sal gimnastycznych. Te szkoły, które dotychczas miały nie najlepsze pracownie komputerowe, 
teraz mają się czym pochwalić. Chciałem jeszcze zauważyć, że większość prac bieżących wykonywana jest oszczędnościowo „własnymi siłami”. Dzisiaj faktycznie etat woźnego 
zmienił swoją formę, to już konserwatorzy, tak zwane "złote rączki", wiele rzeczy robią sami. Na tym oszczędzamy, bo wtedy środki przeznaczone są tylko na materiały. Uważam, że 
nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o stan techniczny naszych placówek. 

Jakie najważniejsze remonty przeprowadzono w ostatnich latach ? 
W ciągu czterech ostatnich lat wydaliśmy na remonty około 5 milinów złotych. Przypo-
mnę te najważniejsze. Trzy lata temu w Szkole Podstawowej w Obrze wymieniliśmy 
sufity w świetlicy szkolnej, utwardziliśmy część placu przy budynku. Starsza część Szko-
ły w Świętnie otrzymała zupełnie nową stolarkę okienną. Wyremontowaliśmy łazienki 
w Gimnazjum nr 2, a Przedszkole nr 3 wzbogaciło się o nowy podjazd dla niepełno-
sprawnych. Nie inaczej było w roku 2012. Zaczęliśmy kompleksową wymianę instalacji 
wodno-kanalizacyjnej w wolsztyńskiej Szkole Podstawowej, by ją skończyć w roku na-
stępnym. Dwa lata temu wymieniliśmy pokrycie dachowe na amfiteatrze w Świętnie, 
przeprowadziliśmy remonty dachów budynków szkolnych w Szkole Podstawowej oraz 
Gimnazjum w Kębłowie. Przedszkole nr 1 otrzymało finanse na remont klatki schodo-
wej i korytarza z wymianą instalacji elektrycznej i montażem oświetlenia awaryjnego. 
W roku ubiegłym w wolsztyńskich gimnazjach wyremontowaliśmy sanitariaty, po re-
moncie pomieszczenia uruchomiliśmy w chorzemińskim Przedszkolu punkt wydawania 
posiłków. Wymieniliśmy pokrycie dachowe na Sali gimnastycznej w Obrze oraz zakoń-
czyliśmy odwodnienie w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu.  

Stołówka w Gimnazjum nr 1 

Modernizowane  boisko w Gimnazjum nr 1 

Gabinet pedagoga w Gimnazjum nr 1 

Szkoła Podstawowa w Obrze 
Gabinet logopedy i pielęgniarki  

w Szkole Podstawowej nr 5 

Przedszkole w Świętnie 

Zmywalnia w Szkole Podstawowej nr 5 


