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Sukcesywnie po-
stępują prace na ulicy 
Poznańskiej. W naj-
bliższym czasie wy-
konawca „przeniesie” 

się z pracami na drugą stronę jezdni. Dnia 20 sierpnia 
planowane jest rozpoczęcie prac w centrum miasta, po-
między ulicami Kościelną i Podgórną. Na czas robót zo-
staną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na 
placu między apteką a komisariatem policji. Rozpocznie 
się również budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznań-
skiej, Posadzego i Kościelnej.

Najwięcej problemów w trakcie przebudowy ulicy 
stwarza „dopasowanie” nowo budowanych chodników 
do istniejących wjazdów do posesji. Liczne uwagi miesz-
kańców, radnych oraz urzędu są na bieżąco uwzględnia-
ne w projekcie przebudowy ulicy, a wszystkie aktualne 
problemy rozwiązywane w porozumieniu z mieszkań-
cami. W celu usprawnienia organizacji prac budowla-
nych, cotygodniowo odbywają się odprawy z udziałem 
pracowników urzędu, firm wykonawczych, kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru.

EKOLOGIA INWESTYCJE

Modernizacja ul. Poznańskiej

Projekt „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście 
Puszczykowo” (umowa z Wojewodą Wielkopolskim 
o dofinansowanie: Z/2.30/III/3.1/561/06/U/25/06 – z dnia 
13.12.2006 r.) współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu pań-
stwa.  (o.-bm)

Na początku sierpnia rozpoczęły się prace związane 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie przy ulicy Kasprowicza. Prace polegają 
na wykonaniu ociepleń ścian i dachów, wymianie okien 
oraz wymianie rynien tynkowych.

Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, 
aby wymiana okien, a więc prace, które są prowa-
dzone wewnątrz budynku zakończyły się z końcem 
sierpnia. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 
październik, jednakże prace wykonywane na terenie 
szkoły nie będą przeszkadzać w jej normalnym funk-
cjonowaniu. Inwestycja finansowana jest z budżetu 
miasta oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.  (o.-bm)

Termomodernizacja SP 2

Dobiegły końca prace przy budowie ulicy Niwka Stara 
(zdjęcie obok). Po pierwszych nieporozumieniach i oba-
wach mieszkańców dotyczących chodnika i wjazdów na 
posesje, prace przebiegały bezproblemowo. Na życzenie 
mieszkańców powstał ciąg pieszo-jezdny. Chodnik zo-
stał zaznaczony kolorem czerwonym, a jezdnia szarym. 
Udało się oszczędzić drzewa rosnące na poboczu. 

Kolejną ulicą, na której rozpoczęto prace jest ulica 
Krzywa. W chwili obecnej budowana jest kanalizacja 
deszczowa. W dalszej kolejności budowane będą kra-
wężniki, chodniki, podbudowa i nawierzchnia. Przy-
krą niespodziankę sprawiła wykonawcy obfita ulewa. 
Z nowo budowanej studni trzeba było wypompować 
wodę i osuszyć teren. Firma budowlana dokłada wszel-
kich starań, aby codziennie po zakończeniu prac, ulica 
była przejezdna.

Na początku sierpnia nastąpiło przekazanie placu 
pod  budowę nawierzchni na ulicy Dąbrowskiego, na 

odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. 3 Maja. W ra-
mach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia bi-
tumiczna jezdni.  (o.-bm), Grażyna Nowicka 
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