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W cieniu większych inwestycji
Droga powiatowa wiodąca przez wieś jest często jedynym traktem, którym mogą
przemieszczać się piesi. Aby zapewnić im bezpieczeństwo samorząd powiatu
leszczyńskiego co roku planuje budowę lub remont kolejnych odcinków chodników. W tych zadaniach swój wkład finansowy mają zazwyczaj również gminy.
Gmina Rydzyna
Na początku roku ﬁrma Wiler-Bud z Nowej Wsi wygrała przetarg
na remont trzech odcinków chodników na terenie gminy Rydzyna, proponując za całość niespełna 113 tys.
zł. W ramach tego zadania przebudowano 20 m bieżących chodnika
w Kłodzie, 120 m chodnika w Robczysku oraz 300 m chodników na ul.
Rzeczypospolitej w Rydzynie. W innym zadaniu ta sama ﬁrma wybudowała ponad 100 m chodnika w Tworzanicach za ok. 46 tys. zł.

Gmina Święciechowa
Także Wiler-Bud przebudował
ponad 500-metrowy odcinek chod-

nika na ul. Wiosennej w miejscowości Długie Stare, za co otrzymał
z kasy powiatu leszczyńskiego niespełna 106 tys. zł.
Większe zadanie ﬁrma wykonała
w Święciechowie, gdzie nową nawierzchnię ułożono aż na 1500 m
chodników na ul. Szkolnej, Ułańskiej i Wolności. Inwestycja kosztowała blisko 185 tys. zł.

Gmina Osieczna
Podobną kwotę, 185 tys. zł, zaproponowała ﬁrma Kompleksowe
Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała ze Święciechowy za przebudowę trzech odcinków chodników w gminie Osieczna. W ramach tej umowy przebudo-

wano 70 m chodnika w Drzeczkowie, 330 m w Dobramyśli oraz 70 m
w Osiecznej. Firma Wiler-Bud z kolei za ok. 37 tys. zł wyremontowała 200 m chodnika w Ziemnicach.

Ulica Rzeczpospolitej w
Rydzynie zyskała aż 300
metrów nowych chodników.

Gmina Krzemieniewo
Przetarg na remonty 115-metrowego odcinka chodnika w Krzemieniewie i 140-metrowego w Górznie
wygrała ﬁrma Kompleksowe Roboty
Ziemne i Ogólnobudowlane Michał
Smektała ze Święciechowy. Inwestycja
kosztowała powiat leszczyński i gminę
Krzemieniewo blisko 60 tys. zł.
Strona sponsorowana przez
Starostwo Powiatowe w Lesznie
- opracował Jacek Kuik
W Tworzanicach chodników
przybywa sukcesywnie,
w miarę zasobności kasy
gminy i powiatu.

330-metrowy chodnik w Dobramyśli
doskonale poprawił bezpieczeństwo
przy przebiegającej przez wieś drodze
powiatowej.

Z kolejnego odcinka chodnika mogą cieszyć się również mieszkańcy Górzna.

W Święciechowie przebudowano w
tym roku aż 1,5 kilometra chodników.
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Pełnych radości i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
spełnienia osobistych i zawodowych
oczekiwań w 2017 roku
życzą
Przewodniczący Rady
Starosta Leszczyński
Jan Szkudlarczyk
Jarosław Wawrzyniak
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Organizacja Mobilnych Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich
na terenie powiatu rawickiego.

ŶĂũĚǍŶĂũďůŝǏszy
Punkƚ/nformacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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65/529 68 06
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