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Informujemy iż, trwają prace remontowe na Wolsztyńskim molo na Jeziorze 

Wolsztyńskim. Nastał czas aby uporać się z problemami stanu technicznego 

nasypu mola oraz nowym nasadem „zielono—kwiecistym”. Dzięki  

zamieszczonej kamerze na Wolsztyńskim molo mogą Państwo na bieżąco  

śledzić postęp prac na  stronie www.kamery.wolsztyn.pl. 

W dniu 10 października 2012 roku Burmistrz Wolsztyna – Andrzej Rogozinski podpisał umowę o roboty  

budowlane dot. zadania pn. Budowa ulicy Łąkowej i Krętej w Kębłowie. 

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa ulic o dł. ok. 796 mb wraz z jej odwodnieniem. 

Zadanie obejmuje m.in. roboty ziemne – rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki  

betonowej gr. 8 cm, roboty wykończeniowe. Koszty określone w umowie  ponad 800 tys. zł. 

Wykonawca robót budowlanych to KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS Marszałek  

Marcin,  Nowa Wieś, Przemęt oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SPIDBUD Daria Krawczyk, Tłoki. 

Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na koniec kwietnia 2013 roku. 

Trwają intensywne prace związane z przebudową ulicy Poznańskiej  

w Wolsztynie (odcinek od Rynku do Molo). Prace związane z przebudową ulicy  

Poznańskiej, zgodnie z zawartą umową, będą trwały do grudnia 2012 r. w tym 

etap I (odcinek od Rynku do 5 Stycznia) winien być zakończony w październiku 

b.r. 

W dniu 16 października br. podpisana została umowa z PUB BRUKPOL S.C  

Strzelce Wielkie dotycząca zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w m.  

Komorowo – odcinek C-C. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi  

budowa odcinka  o długości ok. 114 mb. Zadanie obejmuje m.in. roboty ziemne – 

rozbiórkowe i przygotowawcze,  wykonanie gruntu stabilizowanego cementem 

gr. 12 cm, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników, ułożenie  

nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, roboty wykończeniowe. Wartość  

przewidzianych do wykonania robót to około 89 tys. zł. Termin zakończenia  

robót przewidziano na połowę listopada. 

W dniu 1 października br. odbył się odbiór techniczny zadania pn. Budowa wiaty 

rekreacyjnej w m. Niałek Wielki. W ramach zadania wykonana została wiata  

o konstrukcji drewnianej, wolnostojąca, parterowa, o konstrukcji słupowo –  

ryglowej, częściowo obudowana poszyciem z desek. Obiekt użytkowany będzie 

sezonowo. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca robót to: 

Zakład Remontowo – Budowlany BLACH – DEK Tadeusz Piskorz Wolsztyn.  

Wartość wykonanych robót wyniosła 98 tys. zł. 


