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Urząd zlecił wykonanie podkładów geodezyjnych, do-
kumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę przystąpił do budowy fragmentu ulicy Bukowej 
o długości 75 m. Prace zostały zakończone w listopadzie 
ubiegłego roku. Wczesną wiosną tego roku mieszkańcy uli-
cy Jaworowej wybrali firmę, której na wspólny koszt powie-
rzyli budowę drogi o długości 180 mb. W chwili obecnej 
prace dobiegają końca. Ulica jest gotowa a wjazdy do po-
sesji każdy z mieszkańców realizuje we własnym zakresie. 
Ulica Jaworowa jako ulica nowa, bez przejazdu, w niewiel-
kim stopniu zabudowana budynkami, znajdowała się na 
szarym końcu w kolejce ulic przeznaczonych do budowy. 
Dzięki inicjatywie mieszkańców miastu przybył kolejny ład-
ny zadbany rejon, a długa lista ulic oczekujących na na-
wierzchnię skróciła się.  B. Mulczyńska

Razem łatwiej

Miasto Puszczykowo już nie sprzedaje, a kupuje 
grunty. Ostatnio powiększyło swój majątek i ponow-
nie stało się właścicielem działki u zbiegu ulic Stara 
Niwka i Jaskółcza. Decyzja o wykorzystaniu prawa 
pierwokupu podjęta została przez Radę Miasta bez 
wahania, ponieważ zakupiony grunt leży w bezpo-
średnim sąsiedztwie hotelu La Paloma, Stajni Niwka 
i gruntów miejskich, położonych w spacerowym pasie 
nad brzegiem Warty.

Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie naby-
cia Zakola Warty. Pani burmistrz, poparta decyzją Rady 
Miasta, która przeznaczyła w tegorocznym budżecie na 
wykup gruntu 1.000 000 zł, wyraziła wolę wykupu cało-
ści terenu. Wszystko zależy oczywiście od ceny. Po sporzą-
dzeniu przez właściciela nowego operatu szacunkowego, 
podjęte zostaną dalsze negocjacje dotyczące warunków 
kupna – sprzedaży. Do tego czasu – finalizacji transakcji  
– zostanie z właścicielem podpisana umowa umożliwiają-
ca korzystanie z terenów rekreacyjnych. Liczymy, że umoż-
liwi to ponowną organizację festiwalu muzyki etnicznej, 
a także przeniesienie do pięknej nadwarciańskiej scenerii 
planowanych na czerwiec Dni Puszczykowa.  (o -ag.)

Zakup działki na ulicy Stara Niwka
Zgodnie z planowaną koncepcją rozwoju terenów 

nadwarciańskich, zakupiona działka z powodzeniem 
może być wykorzystana na rozbudowę infrastruktury re-
kreacyjnej w naszym mieście. Może tam stanąć np. wypo-
życzalnia sprzętu wodnego z punktem małej gastronomii, 
przy projektowanej przez Cech Rzemiosł Budowlanych 
pobliskiej przystani rzecznej na Warcie. Może również po-
wstać miejsce piknikowe ze stanowiskami do grillowania 
i niezbędnym zapleczem sanitarnym.  (o -ag.)

Zakole Warty

W roku 2006 mieszkańcy ulicy Jaworowej zwrócili się 
do urzędu z prośbą o wspólną realizację budowy drogi. 

28 lutego w sali organizacji pozarządowych w bu-
dynku starej szkoły odbyło się spotkanie Komisji Sta-
tutowej z mieszkańcami. Mimo niezbyt wysokiej fre-
kwencji, wniesiono wiele cennych uwag, dotyczących 
m.in. utworzenia Rad Osiedli i zakresu ich kompeten-
cji. Poruszono również sprawę charakteru miasta oraz 
jego funkcji. Wszystkie głosy w dyskusji zostały zebrane 
i będą wykorzystane w końcowych pracach nad pro-

jektem nowego statutu. Do końca marca zostanie on 
opracowany i przedstawiony do akceptacji przez Radę 
Miasta. Podczas dotychczasowych spotkań ustalono, 
że statut będzie zawierał tylko główne elementy ustro-
ju miasta, podczas gdy wszelkie zapisy organizacyjne 
zostaną zamieszczone w jego załącznikach. Układ taki 
pozwoli na osiągnięcie większej przejrzystości doku-
mentu i ułatwi interpretację jego zapisów.  (o.- md)

Społeczne konsultacje nad projektem Statutu Miasta


