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EKOLOGIA INWESTYCJE

Zakończono ukła-
danie nawierzchni 
bitumicznych. Rejon 
przed sklepami zy-
skał nowy chodnik, 

pojawiła się zieleń. Sukcesywnie malowane są przejścia 
dla pieszych, ustawiane są znaki drogowe oraz tabliczki 
z nazwami ulic. Zostało jeszcze sporo pracy do wykona-
nia, jednak najgorsze utrudnienia w ruchu są już poza 
nami.

Modernizacja ul. Poznańskiej

Mieszkańcy nowo oddanej do użytku ul. Krzywej 
wnioskują o dojazd do ich posesji od ulicy Bukowej. Su-
gerujemy aby z tego przejazdu nie korzystać, ponieważ 
w okresie jesienno – zimowym na kołach samochodów 
będzie przywożone błoto z nieutwardzonej ulicy Buko-

wej, wobec czego nowa nawierzchnia będzie nieustan-
nie zanieczyszczona.

Proponowane przez mieszkańców rozwiązanie ko-
munikacyjne będzie możliwe po zmianie organizacji 
ruchu drogowego dla całego miasta.  (o.-bmd)

Kłopotliwy dojazd

W dniu 4 października br. odbył się odbiór ulicy Krzy-
wej. Wykonawcą robót był Zakład Drogowy – Maciej Sie-
dlecki z Lubonia. W ramach robót wykonana została na-
wierzchnia jezdni z kostki brukowej, odwodnienie drogi, 
chodnik oraz wjazdy na posesje.

W dniu 16 października odbyło się przekazanie placu 
budowy na przebudowę ulicy Gwarnej, wykonawcą ro-
bót jest Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałowska 
z Rogalinka.

W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia 
jezdni z masy bitumicznej, chodnik jednostronny, kana-
lizacja deszczowa oraz wjazdy na posesje.

W październiku rozpoczęły się prace związane z bu-
dową ulic Wawrzyniaka i Łukaszewicza. Najkorzystniejszą 
ofertę złożył Zakład Robót Drogowych – Marek Dachte-
ra z Puszczykowa. Podpisanie umowy nastąpiło 18 paź-

Inwestycje drogowe
dziernika br. W ramach inwestycji wykonane zostaną: 
kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni z kostki, 
chodnik, wjazdy na posesje. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest 15 grudnia br.

Ponadto w tym roku wykonana będzie także kanaliza-
cja deszczowa na ul. Wspólnej jako I etap budowy drogi 
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wodnej. Wykona-
nie nawierzchni na tym odcinku planowane jest w roku 
2008.

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem 
dokumentacji technicznej na budowę kolejnych ulic. 
Dokumentację opracowują dwie firmy projektowe: Pra-
cownia Projektowa – Stanisław Głowacki z Poznania 
oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane CAMINO 
– Mariusz Kluczyk z Lubonia.  Grażyna Nowicka

W miejsce starych, zniszczonych wiat przystanko-
wych, stanęły trzy nowe, bardziej estetyczne – APELUJE-
MY O ICH NIE NISZCZENIE I NIE WYBIJANIE SZYB.

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


