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… a w roku bieżącym ?
Również w roku bieżącym w celu poprawy bazy dydaktycznowychowawczej przeprowadzono szereg prac inwestycyjnych i remontowych. Na ten cel wyasygnowano środki finansowe w wysokości ok. 1,14 mln zł. Największym przedsięwzięciem w tym zakresie
była kompleksowa rozbudowa stołówki szkolnej i kuchni w Szkole
Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że
powierzchnia nowego zaplecza kuchennego szkoły wynosi 50 m², a
stołówka szkolna wydaje dziennie ok. 350 obiadów. Pozostałe zadania w tym zakresie to: przebudowa pomieszczeń szkolnych celem
powiększenia świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wolsztynie, II etap wykonania nawierzchni boiska
szkolnego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze, remont kapitalny łazienek w części przedszkolnej Zespołu SzkolnoŚwietlica w Szkole Podstawowej nr 5
Przedszkolnego w Świętnie, remont stołówki szkolnej w Gimnazjum
Nr 1 w Wolsztynie, wykonanie dodatkowej szatni dla uczniów na
potrzeby wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu, remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w
Wolsztynie, wymiana chodników na placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Wolsztynie, montaż bramy i opłotowania w Przedszkolu w
Chorzeminie, wydzielenie klatki schodowej oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu w Przedszkolu Nr 1 w
Wolsztynie. Przypomnę na koniec, że trwa budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie. Planowany termin oddania do użytku to już 15.10 bieżącego roku.
Dziękujemy za rozmowę

POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W poniedziałek 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zwołał burmistrz Wolsztyna Pan Andrzej Rogozinski. W spotkaniu brali
udział członkowie zespołu oraz komendant PSP w Wolsztynie st. kpt. Rafał Kociemba, z-ca komendanta powiatowego policji kom. Jarosław Frąckowiak, naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP st. asp. Zbigniew Olszak,
Krzysztof Piasek Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Obra oraz Przemysław Orzechowski Inspektor do spraw organizacyjno - prawnych ZMO. Tematem wiodącym było nielegalne składowanie odpadów
na prywatnej posesji we wsi Adamowo. Sprawy związane z pobieraniem próbek i zabezpieczeniem składowiska omawiali komendant PSP st. kpt. Rafał Kociemba, z-ca KPP kom. Jarosław Frąckowiak oraz st. asp. Zbigniew Olszak. W następnej części spotkania dyskutowano nad następnym problemem, którym jest utylizacja
zgromadzonych odpadów. Dalsze procedury związane z usunięciem nielegalnego składowiska zostaną uruchomione po otrzymaniu wyników badań z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywać się będą wg potrzeb oraz po otrzymaniu wyników badań z WIOŚ.

Szkoła Podstawowa w Świętnie

