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GMINNE INWESTYCJE
Inwestycje w roku 2014

Na kwietniowej Sesji Rady Miejskiej wiele uwagi
poświęcono bieżącej działalności inwestycyjnej w
gminie Wolsztyn. Jak podkreślił w swej wypowiedzi
burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, bardzo intensywnie rozpoczęto wdrażanie zadań inwestycyjnych z początkiem bieżącego roku. Pozwoliły na to
nietypowe, ale korzystne dla nas warunki atmosferyczne oraz to, że w ubiegłym roku Urząd był dobrze
przygotowany pod względem dokumentacyjnym do
realizacji zadań w roku bieżącym. Dzięki temu wiele
zadań inwestycyjnych jest teraz w trakcie wykonania
a nawet na ukończeniu. Urząd Miejski cały czas stara
się utrzymywać wysoki stan inwestycji, aby sięgać po
odpowiednie środki pomocowe. Rada Miejska na
wniosek burmistrza zakwalifikowała do realizacji te
inwestycje, które są oczekiwane przez naszych
mieszkańców bądź przedsiębiorców. W obecnym
okresie można przeznaczyć więcej funduszy, ponieważ dzięki zabiegom samorządu udało się odzyskać

część VATu od inwestycji, które były prowadzone w
roku ubiegłym i w poprzednich latach. Udało się w
ten sposób sięgnąć po 1 mln 800 tys. zł. Uzyskano
także dotację na „małą obwodnicę” w tej samej wysokości. Na Sesji kwietniowej zostały przedstawione
propozycje inwestycyjne oraz propozycje korekt.

Komorowo
W styczniu ogłoszono przetarg, a w marcu podpisano
umowę na trzeci etap budowy dróg w obrębie Komorowa na kwotę 456 tys. zł, z terminem realizacji 16
czerwca br. Dysponowanie projektem oraz uzyskane
na nim oszczędności przetargowych umożliwią realizację jeszcze jednego odcinka tego zadania. Zaplanowany był odcinek od ulicy Powstańców Wielkopolskich, a dalej będzie realizowany etap aż do ul. Zielonej. Zakończony zostanie w ten sposób cały ciąg.

Obra
Od kilku lat Urząd koncentruje się tu na budowie wąskich uliczek, np. pomiędzy ul. Szopińskiego a Kanałową. Ponieważ rozmiar całego zadania jest bardzo
duży, podzielono go na etapy. Obecnie rozpisano
przetarg na budowę kolejnych dwóch w tym roku,
mianowicie odcinka Wierzby i św. Anny.

rozwiązanie problemów komunikacyjnych w tej części miasta, ale nade wszystko będzie koniecznym dojazd do nowych terenów inwestycyjnych. Dla zwiększenia dochodów gminy ważnym jest, aby warunki
rozwoju dla przedsiębiorców były jak najlepsze. Odbyło się spotkanie z wszystkimi służbami kolejowymi,
które będą uczestniczyły w opiniowaniu i odbiorach
poszczególnych etapów tej inwestycji, także prace
powinny przebiegać bezproblemowo. W Wolsztynie
zakończył się także pierwszy etap remontu deptaku
przy ul. Dąbrowskiego. Ponieważ jest on bardzo
uczęszczany przez mieszkańców i młodzież szkolną,
zdecydowano się wyremontować również odcinek
od ulicy Gajewskich do ul. Polnej. Obecna nawierzchnia jest tam w bardzo złym stanie. Umożliwi to także
przebudowę instalacji deszczowej. Obok deptaku, na
tzw. „łąkach”, tam gdzie można wybudować – powstanie parking. W stolicy gminy trwa przygotowania do przetargu na utwardzenie ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem w parku miejskim. Jest
już opracowana kompleksowa koncepcja. Pojawią się
nowe nasadzenia, będą nowe ławki i kosze. Odnowione zostaną pomosty. W budżecie zapisano na ten
cel 780 tys. zł. Park już w tym roku zyska zupełnie
inny wygląd, ponieważ otrzymano, dzięki wsparciu
posła Jakuba Rutnickiego, dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji przystani kajakowej Klubu
„Zryw”. Łącznie z tym zadaniem zostanie wybudowany dla mieszkańców nowy główny pomost przy plaży.
Warto dodać, że planuje się jeszcze jedną inwestycję
sportową, ponieważ złożono w Ministerstwie Sportu
wniosek na kolejny etap modernizacji stadionu.
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finansowych, które popłyną do Świętna. Urząd otrzymał pozytywną odpowiedź na dofinansowanie budowy wieży widokowej i obserwacyjnej. Ma ona stanowić kolejną atrakcję turystyczną w tym rejonie. Zostanie postawiona w miejscu poprzednich już nieistniejących od wielu lat wież.

Wroniawy
W marcu została podpisana umowa na budowę ulicy
Górnej we Wroniawach. To drugi etap na kwotę 301
tys. zł. Zadanie zostanie zakończone w tym roku.

Berzyna
Na kwotę 300 tys. zł zostanie ujęte w planach wykonanie nawierzchni bitumicznej na części ścieżki rowerowej do Starego Widzimia. Będzie też zainstalowane
nowoczesne oświetlenie ledowe. Przewiduje się także kontynuowanie budowy drogi na osiedlu.

Oświata

Dzięki pozyskanym środkom finansowym oraz przez
to, że w obecnym budżecie na remonty oświatowe
zarezerwowano kwotę 500 tys. zł, zaplanowano na
ten rok rozbudowę stołówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie oraz położenie bieżni tartanoNowe Tłoki
wej w tejże placówce. Przewiduje się także wybudoWażną inwestycją jest droga z Karpicka do Nowych wanie wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 1.
Tłok. Wielokrotnie mieszkańcy już o nią wnioskowali.
Inne ważne
Z tą drogą było najwięcej problemów w okresie rozOgólnie na budowę i przebudowę dróg gminnych jest
topów, ponieważ zawieszały się tam samochody osojeszcze do rozdysponowania kwota 1 mln 675 tys. zł.
bowe i ciężarowe. Trzeba było niejednokrotnie orgaBurmistrz oraz członkowie właściwych komisji Rady
nizować pomoc techniczną do wyciągania takiego
dokonają rozeznania we wszystkich miejscowościach
ciężkiego sprzętu. Cała droga ma długość około kilogminy, nastąpi skatalogowanie budów i modernizacji
metra. Początkowo były plany, aby rozbić na dwa
na następne miesiące bądź najbliższe lata. W tym
etapy, ale pojawienie się w budżecie dodatkowych
roku zakończona zostanie budowa kanalizacji sanitarśrodków umożliwiło wbudowanie tego odcinka w
nej na terenie całej gminy, wykonane zostaną odcinki
całości już w tym roku.
w Stradyniu i Błocku. Przeznaczono na tę inwestycję
Niałek Wielki
1 mln 420 tys. zł. W tym roku planuje się także moNa drogę w Niałku Wielkim zadania projektowe roz- dernizację oświetlenia ulicznego. Utrudnienia w tej
poczęto już w ubiegłym roku, w tym budżecie prze- kwestii polegają głównie na tym, że zdecydowana
znaczono na ten cel 920 tys. zł. Inwestycja powinna większość oświetlenia znajduje się na terenie, którebyć zakończona do 15. 07 br.
go właścicielem jest energetyka. Całość tego majątku
Świętno
została przekazana spółce ENEOS, która zajmuje się
W tym roku inwestowanie będzie dotyczyło ulicy Po- eksploatacją oświetlenia. Urząd stara się wyegze-

Karpicko
W marcu została podpisana umowa na drugi etap
ulicy Sosnowej na kwotę 466 tys. zł. Termin realizacji
to 12 czerwca br. Na to zadanie w całości był już
opracowany projekt w poprzednich latach, a dzięki
szybkiemu ogłoszeniu przetargu oraz dołożeniu 180
tys. zł, jest możliwe uwzględnienie już teraz następnego etapu, o co wnioskują mieszkańcy od wielu lat.

Wolsztyn
Ważna dla miasta jest budowa „małej obwodnicy”.
Obecnie jest rozstrzygnięty przetarg na przełożenie
ciągu wodnego i wdrażany przetarg na roboty drogowe. Całe to trudne zadanie ma być zrealizowane do
końca roku. Jest ważne, ponieważ nie tylko umożliwi

przecznej. Planując budżet, aby nie przekroczyć
wskaźników, częściowo zawieszono budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej. Dzięki dodatkowym środkom w tym roku, zaproponowano Radzie dołączenie
parkingów do tej inwestycji. Będzie więcej środków

kwować najlepsze formy współpracy w zakresie tej
modernizacji. Oprócz wielu działań na tym polu przede wszystkim będzie w całej gminie wymienione
oświetlenie na energooszczędne.

