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Sporo prac na powiatowych drogach
Aż 400 kilometrów liczy sieć dróg powiatowych w obrębie powiatu leszczyńskiego. W tym roku wiele odcinków poprawi swój
standard. Oto kilka z planowanych do realizacji zadań.
dlatego postanowiono przetarg unieważnić i ogłosić kolejny. Tym razem
najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
Firma Usługowo – Handlowa Jacek
Malepszy z Leszna, która przekracza zabezpieczoną przez inwestora
kwotę o 731.000 zł. Jeżeli samorządy gminy i powiatu oraz firma Werner Kenkel zaakceptują te warunki,
przebudowa drogi zrealizowana zostanie do końca września br. Alternatywą jest przełożenie inwestycji
na rok 2019.

Brenno - droga nr 305
Przebudowa drogi powiatowej
od ul. Ogrodowej w Brennie do wojewódzkiej drogi nr 305 doskonale
wplata się w realizowaną od ubiegłego roku największą inwestycję w historii powiatu - modernizację i budowę 28-kilometrowego odcinka od
drogi wojewódzkiej nr 305 w Wijewie do mającego powstać węzła na
ekspresowej S-5 w Nietążkowie.
Przetarg na przebudowę drogi łączącej Brenno z 305-tką wygrało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic
z Leszna, oferując wykonanie prac za
1.896.000 zł. Na ten cel powiat otrzymał 1.163.776 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Ponadto kwotą 41.500 zł wsparła inwestycję gmina Wijewo. Zakres prac
prócz ułożenia nowych nawierzchni
asfaltowych na odcinku 2,1 km obejmuje przebudowę chodników, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku oraz przebudowę studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy, zagospodarowanie terenów zieleni. Zgodnie z umową wykonawca
ma czas na wykonanie zadania do
29 czerwca br.

Włoszakowice-Boszkowo
Rozpoczęto już przebudowę 2,4
km drogi powiatowej z Włoszakowic do Boszkowa-Letniska wraz
z budową ścieżki rowerowej. Inwestycja będzie kosztować blisko
4.590.000 zł. Połowa kosztów sfi-

Kąkolewo

Droga łącząca Włoszakowice z Boszkowem-Letniskiem do końca września zostanie gruntownie przebudowana.
Jezdnia poszerzona zostanie do 6 metrów, a piesi i rowerzyści będą mieli do dyspozycji trakt o szerokości aż 2,6 metra.

nansowana zostanie z dotacji, jaką
powiat uzyskał z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019. Około 300.000 złotych dołoży też gmina Włoszakowice. Inwestycję realizuje firma Strabag. Większość prac
ma zostać wykonana jeszcze przed
letnimi wakacjami, by jak najmniej
utrudniać wzmożony latem ruch turystyczny. Jezdnia poszerzona zostanie do 6 metrów, a biegnący przy niej
ciąg pieszo-rowerowy będzie miał
szerokość 2,6 m. Wykonany będzie
z kostki betonowej na terenie zabudowanym oraz z asfaltu na pozostałych odcinkach. Powstaną także aktywne oznakowania przejść dla pie-

szych oraz przejazdów dla rowerzystów. Projekt wymagał usunięcia
około 60 drzew, ale zgodnie z wydaną decyzją na wycinkę posadzonych zostanie w obrębię dróg powiatowych trzykrotnie więcej młodych drzew.

Rydzyna
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic
z Leszna wykona za 539.000 zł przebudowę ul. Poniatowskiego w Rydzynie, która ma status drogi powiatowej. To zadanie powiat sfinansuje wspólnie z gminą Rydzyna, która w przyszłości przejmie tę ulicę.
Umowa na to zadanie została już
podpisana.
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Krzycko Małe
Modernizację drogi powiatowej
przebiegającej przez Krzycko Małe
sfinansują wspólnie samorządy powiatu leszczyńskiego i gminy Święciechowa oraz firma Werner Kenkel
z Krzycka Wielkiego. Zakres prac
obejmuje frezowanie nawierzchni na
szerokości 0,75 - 1,5 m, wykonanie
podbudowy jezdni i jej nawierzchni,
wykonanie ścieku prefabrykowanego, regulację włazów studni ściekowych i rewizyjnych oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Kosztorys inwestorski wynosi 2,1 mln zł. W pierwszym przetargu przekroczony został o 860.000 zł,
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Dużym zadaniem ma być w tym
roku przebudowa 3,5 km drogi powiatowej w Kąkolewie (ul. Krzywińska i ul. Rydzyńska). Prócz nowej nawierzchni na całej długości,
na 350-metrowym odcinku zostanie
ona poszerzona. Planowane jest także wybudowanie 430 metrów chodnika wraz ze zjazdami do posesji.
Powiat leszczyński ma sfinansować inwestycję wspólnie z gminą
Osieczna. Do przetargu na jej wykonanie zgłosiły się tylko dwie firmy.
Najtańsza z ofert – Przedsiębiorstwa
Dróg i Ulic z Leszna – 2.709.648 zł
przekracza o 1,1 mln zł oczekiwania inwestora. Decyzja o rozstrzygnięciu lub unieważnieniu przetargów na inwestycje w Krzycku Małym i Kąkolewie zapadnie w najbliższym czasie.
Strona sponsorowana przez
Starostwo Powiatowe w Lesznie
- opracował Jacek Kuik

godz. 9:00 - 11:00, Starostwo Powiatowe w Rawiczu,
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, sala nr 18
(pierwsze piętro budynku)

godz.12.00

10
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2018
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2018

godz. 10:00 - 12:00, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
w Kościanie, ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan,
sala konferencyjna

godz. 10:00 - 12:00 , Starostwo Powiatowe w Lesznie,
pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno,
sala nr 18 (parter)

