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Kolejne drogi w Obrze już gotowe 

W dniu 19 czerwca b.r. odbył się odbiór końcowy budowy dróg w Obrze – ulicy Wąskiej i ulicy św. Anny. Zada-

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

długości ok. 330 mb, wzmocnienie podłoża – 

wykonanie gruntu stabilizowanego cementem 

gr. 26 cm,   ułożenie nawierzchni z kostki be-

tonowej gr. 8 cm na powierzchni ponad 1,5 

tys. m2 oraz roboty wykończeniowe i ustawie-

nie oznakowania pionowego. 

Wykonawcą robót wybranym w drodze prze-

targu nieograniczonego, była firma SDB 

„AGRO-EKO” Sp. z o.o. z Karpicka, a nadzór 

inwestorski nad wykonywanymi pracami peł-

nił Pan Robert Mikołajski. Wartość wykona-

nych prac wyniosła 451,6 tys. zł, z czego ok. 

73 tys. zł stanowi dotacja  

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Ruszają prace w Stradyniu i Błocku 

Jak informowaliśmy w poprzed-

nim numerze Informatora, w ra-

mach „Programu  gospodarki 

ściekowej gminy Wolsztyn” zosta-

ła wszczęta procedura przetargo-

wa na budowę kanalizacji sanitar-

nej w miejscowościach Stradyń 

 i Błocko. W wyniku zakończenia prac komisji przetargowej, w dniu 20 

czerwca br. została podpisana umowa o roboty budowlane na wyko-

nanie zadania inwestycyjnego, które obejmuje grawitacyjno – ciśnie-

niową sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 7,8km wraz z  

przepompowniami ścieków. Generalnym wykonawcą robót jest firma 

SDB „AGRO-EKO” Sp. z o.o. z Karpicka. Wartość planowanych do wyko-

nania robót to ca 1 877 tys zł. Zakończenie prac przewidziano etapo-

wo: w czerwcu 2014r. zaplanowano zakończenie prac w Błocku, nato-

miast w październiku 2014r. w Stradyniu. Jednocześnie informujemy, 

iż powyższe zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

W pierwszej połowie czerwca zostało wszczęte drugie postępowanie przetargowe 

mające na celu wybór wykonawcy cyfrowego projektu, dotyczącego m.in. zapewnie-

nia ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 300 gospodarstw domo-

wych przez okres 5 kolejnych lat. Postępowanie w formie przetargu nieograniczone-

go obejmuje budowę infrastruktury teletechnicznej, dostawę sprzętu komputerowe-

go wraz z wieloletnią usługą dostawy Internetu oraz szkolenia dla beneficjentów. 

Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 23.07. b.r. Dokumentację przetargową 

zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w dziale 

„Przetargi”. Cały projekt zostanie sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne 

Gospodarka. 

Budowa drogi w Starym Widzimiu  

W dniu 20 czerwca br. podpisana została umowa do-

tycząca zadania pn. Budowa  dróg na osiedlu budow-

nictwa jednorodzinnego w Starym Widzimiu – etap III. 

W zakres zamówienia weszła budowa drogi o długości 

ok. 180 mb, obejmująca wykonanie robót przygoto-

wawczych i ziemnych, wykonanie odcinka kanalizacji 

deszczowej o długości ok. 74 mb wraz ze studniami  

i wpustami oraz ułożenie nawierzchni drogowej  

w technologii kostki betonowej. 

Generalnym wykonawcą robót, wybranym w trybie 

przetargu nieograniczonego jest firma SDB „AGRO-

EKO” Sp. z o.o. z Karpicka. Wartość zakontraktowa-

nych robót to ca 129 tys zł. Zakończenie prac przewi-

dziano w sierpniu b.r. 

Zmiana organizacji ruchu na ul. 5 Stycznia  

Urząd Miejski w Wolsztynie informuje, że na odcinku ul. 5 Stycznia (od ul. Kościelnej do ul. R. 

Kocha) została wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu miejsc 

postojowych równoległych do krawężnika zlokalizowanych wyłącznie na jezdni. 

Na odcinku ulicy ustawio-

no znak D-18 z tab. T-30  

(znaki mówią  

o sposobie parkowania) 

oraz wprowadzono odpo-

wiednie oznakowanie 

poziome (linie wyznacza-

jące pas postojowy, ko-

rektę wysepki kanalizują-

cej ruch w obrębie skrzy-

żowania z ul. Kościelną 

oraz wprowadzono wyłą-

czenia z ruchu na począt-

ku  parkingu i na końcu). 

 Rolników z Gminy Wolsztyn poszkodowanych gradobiciem w dniu 20.06.2013r. prosimy o 

pilne zgłaszanie poniesionych szkód do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. 

 Informujemy, że miesiącach lipcu i sierpniu nie będzie dyżurów Prezydium Rady Miejskiej 

oraz Radnych Rady Miejskiej. 

 W dniu 20 czerwca br. nastąpił długo oczekiwany montaż kamery na plaży  

w Karpicku. Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego z lokalnym dostawcą Internetu firmą City-

lan oraz zaangażowaniu pracowników firmy udostępniony został obraz z w/w kamery na 

stronie www.kamery.wolsztyn.pl. Zapraszamy do śledzenia obrazu z pozostałych 14 kamer. 


