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18 kwietnia 2007 roku rozstrzygnięto przetarg na 
modernizację ulicy Poznańskiej w Puszczykowie. Wy-
brano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno-Drogowych SA z Nowego Tomyśla.

Kierownikiem budowy jest Ewa Kubiak, natomiast 
nadzór inwestorski pełni Jan Grzempa.

Przypomnijmy, że inwestycja współfinansowana 
jest przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa, w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego.  (o.-ag)

Ruszyła modernizacja ulicy poznańskiej

21.05.07 r. zaczęła się modernizacja ulicy Poznań-
skiej. Prace rozpoczęto od skrzyżowania z szosą Mo-
sińską i dalej ekipy budowlane będą przesuwały się 
w kierunku centrum, wymieniając krawężniki i chod-
niki. Szacujemy, że do końca czerwca zostaną wymie-
nione krawężniki na całej długości ulicy po stronie za-
chodniej (Arturo, Komisariat policji, Przychodnia)

Kolejnym utrudnieniem jest sprzęt stojący na jezdni 
zmuszający do ruchu z zachowaniem pierwszeństwa 
przejazdu. Informujemy, że na odcinkach, na których 
będą prowadzone prace, ruch kołowy będzie odbywał 

WAŻNY KOMUNIKAT – będą utrudnienia w ruchu
się wahadłowo po jednym pasie jezdni. W najbliższych 
dniach rozpocznie się również zaplanowana wycinka 
drzew kolidujących z obiektami drogowymi, a później 
budowa ok. 70 m brakującego odcinka kanalizacji desz-
czowej, od wysokości ulicy Miodowej do ul Rządowej. 

W celu zminimalizowania objazdów, podczas 
trwania robót nawierzchniowych zostanie zapewnio-
ne ręczne kierowanie ruchem. 

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są zagospoda-
rowaniem wymienionych płytek chodnikowych prosimy 
o kontakt z Urzędem Miejskim.  Barbara Mulczyńska

 Modernizacja ulicy Poznańskiej w Puszczykowie.
– rozpoczęcie postępowania – 28.02.2007 r.
– otwarcie ofert   – 16.04.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 18.04.2007 r.
– wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych SA, ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl

 Koszenie trawników na terenie miasta Puszczykowa w roku 2007.
– rozpoczęcie postępowania – 28.03.2007 r.
– otwarcie ofert   – 23.04.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 25.04.2007 r.
– wybrano ofertę: „ASTRA” Usługi Wielobranżowe, Handel Aldona Wesołowska, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacja ulicy Poznańskiej w Puszczykowie.
– rozpoczęcie postępowania – 27.03.2007 r.
– otwarcie ofert   – 13.04.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 16.04.2007 r.
– wybrano ofertę: Tebodin – SAP – Projekt Poznań Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań 

Rozstrzygnięcia przetargów


