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 Ulica Poznańska 
nareszcie zaczyna się 
zmieniać. W miejscu 
spróchniałych i wycię-
tych drzew nasadzo-

no młode lipy. Niestety, w części z nich ktoś ponacinał 
korę, co osłabiło drzewa.

Wzrok przyciągają ławeczki i wyremontowany chod-
nik w kierunku cmentarza. Zakończono też zakładanie 
trawników na odcinku od ulicy Nowej. Niektórzy z wła-
ścicieli posesji zadeklarowali, że zadbają o pasy zieleni 
pomiędzy chodnikami a posesją. Serdecznie im za to 
dziękujemy. Może wspólnymi siłami i dzięki wspólnym 
pomysłom zaczną powstawać piękne fragmenty zieleni. 
Ze swojej strony Urząd deklaruje ustawienie ławek, aby 
główna ulica naszego miasta była nie tylko drogą prze-
jazdową dla samochodów, ale również aleją spacerową 
dla mieszkańców i turystów.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców 
zgłaszanymi m.in. na ostatniej sesji Rady Miasta, pod-
czas spotkania burmistrza miasta z prezesem firmy Te-
bodin-Sap-Projekt, uzgodniono zmianę osoby pełniącej 
funkcje inspektora nadzoru i zobowiązano do szczegó-
łowego kontrolowania postępu prac.

Ekipy drogowców pracują obecnie w miejscu najbar-
dziej uciążliwym dla mieszkańców tj. przed sklepami. 

EKOLOGIA INWESTYCJE

Modernizacja ul. Poznańskiej

Prace te potrwają do końca września. Prosimy o wyrozu-
miałość i cierpliwość.

Równolegle trwają prace w rejonie ulicy Słonecznej 
i Wiosennej, a od 15 września rozpoczęły się roboty 
w pobliżu ul. Cienistej. Wykonawca deklaruje, że nie 
grozi nam niedotrzymanie terminu.

Projekt „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mie-
ście Puszczykowo” (umowa z Wojewodą Wielkopol-
skim o dofinansowanie: Z/2.30/III/3.1/561/06/U/25/06)  
– z dnia 13.12.2006 r.) współfinansowany jest przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa.  (o.-bm)

Zakończono przebudowę ul. Dąbrowskiego na od-
cinku od ul. Kraszewskiego do ul. 3 Maja. Prace rozpo-
częły się na początku sierpnia br. W ramach inwestycji 
wykonana została nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz 
wjazdy do posesji. Zdjęcie przebudowanej ulicy przed-
stawiamy powyżej. Wykonawcą robót był Zakład Robót 
Drogowych – Krystyna Michałkowska z Rogalinka. Całość 
prac została wykonana prawidłowo.

Inwestycje drogowe

W dniu 30 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte po-
stępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji 
projektowej budowlano – wykonawczej budowy ulic 
na terenie miasta Puszczykowa. Niestety do upływu 

terminu składania ofert tj. do dnia 10 września 2007 
roku nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym postępowanie zostało 
unieważnione.  Ewa Rybacka

Informacja o przetargach

Trwają prace związane z realizacją przebudowy 
ulicy Krzywej, których wykonawcą jest Zakład Drogo-
wy – Maciej Siedlecki z Lubonia. W ramach inwestycji 
wykonane zostały już wjazdy do posesji, podbudowa 
betonowa i odwodnienie ulicy. Obecnie wykonywana 
jest nawierzchnia z kostki betonowej. Zakończenie 
prac przewidywane jest na koniec września br.

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie doku-
mentacji na przebudowę ulic: Lipowej, Owocowej, Źró-
dlanej, Różanej, Jasnej, Cienistej, Magazynowej, Stra-
żackiej, Chrobrego, Kopernika, Parkowej, Wydmowej, 
Świerkowej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 
20 września 2007 r.

Ponadto ogłoszony został przetarg na przebudowę 
ulicy Gwarnej. W ramach tej inwestycji realizowana bę-
dzie nawierzchnia bitumiczna, chodnik i wjazdy do po-
sesji oraz kanalizacja deszczowa. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 2 października 2007 r.

Ogłoszono także przetarg na przebudowę ulic Wawrzy-
niaka i Łukaszewicza. W ramach inwestycji planuje się wy-
konać nawierzchnię z kostki betonowej, chodnik, wjazdy 
na posesje oraz odwodnienie drogi. Termin otwarcia ofert 
przewiduje się na dzień 8.10.2007 r.  Grażyna Nowicka
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