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Postępują prace 
przy budowie ulicy 
Poznańskiej. W re-
jonie ronda ułożono 

nową nawierzchnię asfaltową. Prace w pewien sposób 
zakłóciła decyzja Energetyki o wymianie kabli energe-
tycznych wzdłuż ulicy Poznańskiej, o wymianę których 
urząd wnioskował od wielu miesięcy. Mamy jednak 
nadzieję, że ułożenie nowej instalacji elektrycznej po-
zwoli w przyszłości uniknąć wielu wyłączeń prądu, tak 
dokuczliwych dla mieszkańców.

Zwracamy się z apelem do zmotoryzowanych miesz-
kańców, aby w miarę możliwości omijali ulicę Poznań-
ską, ponieważ im mniejszy jest ruch samochodowy, tym 
szybciej postępują roboty.

EKOLOGIA INWESTYCJE

Modernizacja ul. Poznańskiej

W sierpniu będą kontynuowane prace polegające 
na wymianie krawężników, budowie chodnika i ścieżki 
oraz wjazdów po stronie ulic Podgórnej, Zielonej i Rzą-
dowej.  Barbara Mulczyńska

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi mo-
dernizacji ulicy, we wtorek, 26 czerwca br. w restauracji 
Nova odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Poznańskiej 
w sprawie rozpoczęcia przebudowy kolejnego odcinka 
ulicy. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka, zastępca burmistrza Anna Gonet, pra-
cownicy urzędu odpowiedzialni za inwestycje, infrastruk-
turę i ochronę środowiska: Grażyna Nowicka, Barbara 
Mulczyńska, Janina Kozeńska oraz prezes Przedsiębior-
stwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Zygmunt Miedziń-
ski, inspektor nadzoru Jan Krzempa, kierownik budowy 
Ewa Kubiak i majster budowy Szymon Szajek.

Mieszkańcy ul. Poznańskiej zapoznali się z dokumen-
tacją projektu oraz sposobem budowy drogi. Ponadto 

Spotkanie z mieszkańcami ul. Poznańskiej
zostali poinformowani o utrudnieniach w ruchu oraz 
poznali szczegóły dotyczące rozwiązań drogowych 
przed poszczególnymi posesjami na tej ulicy. Na liczne 
pytania mieszkańców odpowiadali pracownicy urzędu 
oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie przebudowy 
ulicy. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinfor-
mowała, że celem projektu modernizacji ul. Poznań-
skiej jest w możliwie największym stopniu, zachowanie 
istniejącej zieleni.

Na wszystkie bieżące pytania mieszkańców, do-
tyczące przebudowy ul. Poznańskiej, odpowiedzą 
pracownicy Urzędu Miejskiego (ul. Podleśna 4) oraz 
majster budowy Szymon Szajek (ul. Magazynowa 1) 
– tel. 601 661 014.  (o.-agb)

Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że kostkę betonową i materiały z rozbiórki, składowane na 
poboczach ul. Jarosławskiej można bezpłatnie zabierać na użytek własny.

1. Budowa ulicy Krzywej w Puszczykowie.
– rozpoczęcie postępowania – 09.05.2007 r.
– otwarcie ofert – 14.06.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 25.06.2007 r.
– wybrano ofertę: Zakład Drogowy Maciej Siedlec-

ki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń.
– kwota brutto 527.674, 72 PLN

2. Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Puszczy-
kowie – Etap I budowa chodnika.

– rozpoczęcie postępowania – 09.05.2007 r.
– otwarcie ofert – 21.05.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania -24.05.2007 r.
– wybrano ofertę: Zakład Robót Drogowych Krystyna 

Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
– kwota brutto – 28.499, 36 PLN

3. Przebudowa ulicy Nowej w Puszczykowie 
– Etap II budowa kanalizacji deszczowej

– rozpoczęcie postępowania – 04.06.2007 r.
– otwarcie ofert – 12.06.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 13.06.2007 r.
– wybrano ofertę: P.P.H.U. ZIEN – TEL Tomasz Zieliński, 

ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków
– kwota brutto – 117.699, 77 PLN

4. Przebudowa ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.
– rozpoczęcie postępowania – 08.06.2007 r.
– otwarcie ofert – 15.06.2007 r.
– rozstrzygnięcie postępowania – 18.06.2007 r.
– wybrano ofertę: Zakład Robót Drogowych Krystyna 

Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
– kwota brutto – 202.942, 05 PLN  Ewa Rybacka

  Rozstrzygnięcia przetargów


