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Budowa ulicy Łąkowej i Krętej w Kębłowie 

Pod koniec kwietnia b.r. odbył się odbiór końcowy budowy dróg w Kębłowie. Zada-

nie obejmowało m.in. roboty ziemne – rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie 

kanalizacji deszczowej, wzmocnienie podłoża – wykonanie gruntu stabilizowanego 

cementem gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm, ustawienie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki be-

tonowej gr. 8 cm oraz roboty wykończeniowe. 

Zakres prac został podzielony na pięć etapów: I i II dotyczył ulicy Łąkowej natomiast 

etapy III-V ulicy Krętej, a łączna długość dróg objętych inwestycją wyniosła 795 mb. 

Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane, w pierwszej kolejności zrealizowa-

no odcinki etapu I i III – w terminie do 30 listopada 2012 r. Pozostały zakres prac 

zrealizowano (zgodnie z umową) do 30 kwietnia 2013r. 

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsię-

biorstwo Dro-

gowe DRO-

MAR BIS Pana 

Marcina Mar-

szałka z Nowej 

Wsi, a nadzór 

inwestorski 

nad wykony-

wanymi praca-

mi pełnił Pan 

Wojciech Cha-

łupka. Wartość 

wykonanych 

prac wyniosła 

836,2 tys. zł. 

Wkrótce  

budowa kolejnej drogi 

W dniu 16 maja b.r. wszczęto postępo-

wanie przetargowe mające na celu wy-

bór wykonawcy trzeciego etapu budo-

wy dróg na osiedlu budownictwa jedno-

rodzinnego w Starym Widzimiu. W za-

kres planowanego zamówienia wchodzi 

budowa drogi o długości ok. 180 mb, 

obejmująca wykonanie robót przygoto-

wawczych i ziemnych, wykonanie odcin-

ka kanalizacji deszczowej o długości ok. 

74 mb wraz ze studniami i wpustami 

oraz ułożenie nawierzchni drogowej  

w technologii kostki betonowej. Termin 

złożenia ofert wyznaczono na dzień 

04.06. b.r. Dokumentację przetargową 

zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Wolsztynie  

w dziale „Przetargi”. 

Koniec z szambami  

w Stradyniu i Błocku 

Jak informowaliśmy w styczniowym 

numerze Informatora, w ramach 

„Programu  gospodarki ściekowej 

gminy Wolsztyn” został złożony wnio-

sek o dofinansowanie kolejnej inwe-

stycji ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Poznaniu. Miło 

nam poinformować. iż Zarząd Fundu-

szu zaplanował pomoc finansową w 

wysokości 1,5 mln zł w formie prefe-

rencyjnej pożyczki – częściowo uma-

rzalnej, na budowę kanalizacji sanitar-

nej dla miejscowości Stradyń i Błocko. 

W związku z powyższym na początku 

maja ogłoszono przetarg nieograni-

czony na wykonanie zadania inwesty-

cyjnego, które obejmuje grawitacyjno 

– ciśnieniową sieć kanalizacji sanitar-

nej o łącznej długości ok. 7,8km wraz 

z  przepompowniami ścieków. Złoże-

nie ofert zaplanowano w dniu 23.05. 

b.r. Przetarg spotkał się z dużym zain-

teresowaniem potencjalnych wyko-

nawców, gdyż w wyznaczonym termi-

nie wpłynęło 11 ofert. Podpisanie 

umowy na roboty budowlane przewi-

dziano do końca czerwca, po zakoń-

czeniu prac komisji przetargowej. 

Rozpoczynamy budowę  

ulicy Górnej we Wroniawach 

 W dniu 23 maja br. podpisana została umowa dotycząca zadania pn. Budowa 

ul. Górnej we Wroniawach – etap I . W zakres przedmiotowego zamówienia 

wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 180 mb. Zadanie obejmu-

je m.in. roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji 

deszczowej, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 

Wybrany, w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca robót budowla-

nych to Zakład Budowlano – Drogowy BAR – BET Andrzej Barski. Wartość robót 

przewidzianych do wykonania – ca 315 tys. zł. Termin wykonania robót przewi-

dziany jest na koniec lipca br. 

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 

W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku na obszarze 

województwa wielkopolskiego w tym Gminie Wolsztyn  

zostaną przeprowadzone badania:  struktury gospodarstw 

rolnych (R-SGR), pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz pro-

dukcji zwierzęcej (R-KSRA), a także ankieta koniunktury w 

gospodarstwie rolnym (AK-R). 

Prowadzone badania są badaniami reprezentacyjnymi, co 

oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych 

reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw. Każde go-

spodarstwo rolne wylosowane do badania otrzyma list  

z informacją o badaniu. 

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokaja-

ły potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolni-

ków, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań,  

z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa  

przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas  

im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla 

prowadzenia polityki rolnej państwa. 

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych 

informacji na temat prowadzonych przez statystykę 

badań ankietowych można znaleźć pod adresem http://

form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.  

Ankiety przeprowadzać będą pracownicy Urzędu Miej-

skiego w Wolsztynie. Uprzejmie prosimy o przychylność 

i współpracę z ankieterami. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Statystycznego: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/

index.htm 

  


