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Dwa mosty i kilometr drogi
Obok modernizacji dróg powiatowych Rydzyna-Dąbcze i Osieczna-Berdychowo
trzecią dużą inwestycją realizowaną obecnie przez Powiat Leszczyński jest przebudowa dwóch mostów na przepusty pod drogą pomiędzy Zaborówcem a Brennem.
Inwestycja jest bardzo ważna dla
rozwoju gospodarczego gmin Wijewo i Włoszakowice, gdyż dotychczasowa nośność mostów uniemożliwia
korzystanie z połączenia drogowego
Włoszakowice-Wijewo samochodom o tonażu przekraczającym 12
ton. Większe ciężarówki musiały
korzystać z objazdów, zwiększając
tym samym koszty transportu.
Przebudowa mostów stała się
możliwa po otrzymaniu rządowego
dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na drogi.
Powiat uzyskał na ten cel ponad
700.000 zł. Pierwotnie szacowano,
że przebudowa obu mostów będzie
kosztować 1.600.000 zł. Po przetargu udało się zaoszczędzić blisko
450.000 zł. W tej sytuacji Zarząd
Powiatu Leszczyńskiego za zgodą

Obecnie prace koncentrują się na budowie przepustu, gdzie
przepływać będzie Stara Rzeka, będąca cenionym traktem
kajakowym, łączącym jeziora Lincjusz i Lgińskie. Niski poziom wód w kanałach popsuł wakacje kajakarzom, ale przy
budowie przepustu jest jak najbardziej wskazany.
Za zaoszczędzone w przetargu pieniądze udało się
poszerzyć kilometrowy
odcinek drogi powiatowej
pomiędzy Zaborówcem a
Włoszakowicami.

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego

Halina Florek zasiada w Radzie Powiatu Leszczyńskiego
od początku jej istnienia, czyli
już piątą kadencję. W trzeciej
pełniła funkcję przewodniczącej Rady.
Pani Halina jest magistrem administracji. Swoją wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje
obecnie na stanowisku prezesa firmy
Werner Kenkel, będącej największym
pracodawcą w gminie Włoszakowice
i jednym z większych w regionie.
Już ponad 20 lat reprezentuje
mieszkańców gminy Włoszakowice w powiatowym samorządzie,
zawsze zyskując ich ogromne poparcie podczas wyborów samorządowych, w których startuje z komitetu
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W obecnej kadencji pełni funkcję
zastępcy przewodniczącego Komisji
Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Opracował Jacek Kuik
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Budżetu, Planowania i Rozwoju.
– Najważniejszym celem stojącym przed Radą Powiatu Leszczyńskiego jest według mnie dalsza
poprawa stanu dróg powiatowych
– podkreśla radna Halina Florek. – Wielkie potrzeby pod tym
względem ma gmina Włoszakowice.
Cieszymy się z tego, co jest, czyli
z drogi z Włoszakowic do Leszna.
Obecnie przebudowywane są dwa
mosty na drodze z Włoszakowic do
Brenna, jednak potrzeb jest więcej.
Przebudowy wymaga zaplanowana
do realizacji na rok 2018 droga
z Włoszakowic do Boszkowa oraz
droga z Włoszakowic w kierunku
Śmigla, a także z Gołanic do Boguszyna. Podczas realizacji tych dużych
inwestycji należy pamiętać również
o innych potrzebach mieszkańców.
Przy współpracy powiatu z organizacjami społecznymi i samorządami
gmin, często za niewielkie pieniądze, udaje się przygotować imprezy
upowszechniające sport, turystykę,
kulturę czy regionalne tradycje.
Dobrze zorganizowana praca zawodowa i samorządowa pozwala
pani Halinie znaleźć czas na dobrą
książkę, wspólne śpiewanie w grotnickim zespole Sami Swoi, pielęgnację roślin w przydomowym ogrodzie
czy też na turystykę, zarówno tę
daleką, jak i bliską.
– Jesienią warto wybrać się na
spacer do bukowego jaru pomiędzy
Smyczyną a Boguszynem. Jest tam
teraz szczególnie pięknie i kolorowo
– zachwala pani Halina.

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przeznaczył zaoszczędzone
pieniądze na poszerzenie zadania
i sfinansowanie remontu fragmentu
drogi powiatowej Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice. Wybrano kilometrowy, najbardziej zniszczony
odcinek pomiędzy Zaborówcem
a Włoszakowicami.
Przetarg na przebudowę mostów
wygrała firma Budomont Małkinia
(miejscowość leży pomiędzy Warszawą a Białymstokiem), specjalizująca się w realizacji podobnych
inwestycji w całej Polsce. Termin
wykonania obu przepustów drogowych mija 30 listopada, dlatego wykonawców będzie można zobaczyć
na budowach także w weekendy.

Drugi z przepustów firma wykona po zakończeniu pierwszego. Zbrojenia na to zadanie są już przygotowane. Na czas
budowy nowych mostów pobudowano obok tymczasowe
przeprawy umożliwiające utrzymanie ruchu na tej bardzo
ważnej komunikacyjnie drodze.
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Gdzie:

Urząd Miejski w Śmiglu
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel,
Biuro Obsługi Mieszkańca

Gdzie:

Urząd Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo
w sali nr 33
(I piętro budynku)

Gdzie:

Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
salka nr 101
(I piętro budynku)

Gdzie:

Urząd Gminy Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno
Sala Urzędu Stanu Cywilnego

Gdzie:

Starostwo Powiatowe
w Rawiczu
ul. Rynek 17
63-900 Rawicz
sala nr 11 ( I piętro budynku)

listopada

2015

Organizacja Mobilnych Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich
na terenie Powiatu Rawickiego,
Gostyńskiego oraz Kościanskiego:

godz.
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8³⁰-13
Zgłoszenia:

Telefon:

nie dotyczy

65/525 69 66
65/529 68 06
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2015
Znajdź najbliższy
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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