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W dniu 13 września br. podpisana została umowa dotycząca zadania pn.
Przebudowa ul. Poznańskiej w Wolsztynie. W zakres przedmiotowego zamówienia
wchodzi przebudowa odcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
oświetlenia drogowego. ul. Poznańskiej na odcinku od Rynku do molo. Nawierzchnia
przebudowywanej ulicy zostanie wykonana z kostki kamiennej sjenitowej i granitowej, a nawierzchnia przebudowywanych chodników z płyt granitowych. Wybrany w
trybie przetargu nieograniczonego wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe SOLFATER Bernard Jaźwik z Grodziska Wielkopolskiego. Wartość
przewidzianych do wykonania robót wyniesie ok. 1 mln 200 tys. zł
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Technologia robót oraz opracowany przez Wykonawcę projekt zmiany organizacji
ruchu zakłada wyłączenie z ruchu odcinka ulicy Poznańskiej w dwóch etapach:
-odcinka od Rynku do ul.5 Stycznia,
-odcinka od 5 Stycznia do Molo.
Wyłączenie odcinków z ruchu powodują także zmiany organizacji ruchu na odcinku
ulicy 5 Stycznia, na którym zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy z wyłączeniem możliwości parkowania.
Prace związane z przebudową ulicy Poznańskiej, zgodnie z zawartą umową, będą
trwały do grudnia 2012r. w tym etap I (odcinek od Rynku do 5 Stycznia) winien być
zakończony w październiku b.r.
Mieszkańcy przebudowywanych odcinków ulicy Poznańskiej będą informowani przez
Wykonawcę robót o terminach utrudnień w dostępie-komunikacji na tereny posesji.

21 września br. odbył się odbiór techniczny ul. Spokojnej w Wroniawach. Wykonawcą robót
było Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS Marszałek Marcin z Nowej Wsi. Nadzór nad
pracami pełnił Andrzej Włodarczak. Termin realizacji inwestycji został przez wykonawcę
dotrzymany. Koszt inwestycji wyniósł 230 tys. zł.

W dniu 5 września br. odbył się odbiór techniczny dotyczący
zamówienia publicznego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kębłowie i w Nowej Obrze. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe Arkadiusz Kałdoński Wolsztyn. Wartość wykonanych robót - 402.092,01 zł. Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dnia 21 września miało miejsce uroczyste otwarcie placu
zabaw znajdującego się na
terenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kębłowie.
Inicjatywa była możliwa
do zrealizowania dzięki
wsparciu Urzędu Miejskiego
oraz Rady Sołeckiej wsi
Kębłowo. Mamy nadzieję, ze
plac zabaw będzie służył
dzieciom i stanie się ich ulubionym i bezpiecznym miejscem do zabawy.

