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inwestycje

Budujemy drogi, ścieżki rowe-
rowe, chodniki, oświetlenie 
za niemal 7,5 mln zł. 

Dobiega końca budowa ścieżki 
wzdłuż ul. Raduszyńskiej. Cieszą oko 

Inwestycje w 2020 r.

tereny zielone, nowa nawierzchnia czy 
miejsca odpoczynkowe. Łączne wydatki 
w 2020 r. wyniosą ponad 1,4 mln zł, 
z czego 85% kosztów kwalifikowanych 
projektu pokryje dotacja z Unii Europej-

Trwa budowa ulic Narcyzowej i Cha-
browej na os. 600-lecia. Ich realizacja 
zakończy się w połowie przyszłego roku. 
Wydatki w 2020 r. wyniosą 390.000 zł. 

Rok 2020, pomimo iż trudny pod kątem organizacyjnym i finansowym, ze względu na epidemię 
COVID-19, obfituje w znaczącą liczbę inwestycji w naszej gminie. Pod kątem budowy dróg jest 

wręcz rekordowy od lat!

Kończy się budowa ulic Szklarskiej 
i Rzemieślniczej w Przebędowie. 
Mieszkańcy już jesienią korzystać będą 
mogli z jezdni, chodników i miejsc par-
kingowych. Wydatki w br. wyniosą ok. 
2 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych pokryje 50% 
wydatków kwalifikowanych.

skiej. Przygotowywany jest również 
kolejny przetarg na budowę ścieżek 
rowerowych z Białężyna do Uchorowa 
oraz następnie z Białęg do Białężyna. 
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inwestycje

Realizowana jest również budowa 
drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia 
Starego. Wykonane zostało wykoryto-
wanie i pierwsza warstwa podbudowy. 
Zakończenie prac planowane jest 
na przyszły rok, jednak wykonawca pla-
nuje zamknięcie głównego frontu robót 
na koniec 2020 r. Zaplanowane wydatki 
w tym roku to 1,8 mln zł. Dofinansowa-
nie z PROW pokryje 63,63% wydatków 
kwalifikowanych. 

inwestycje  
oświatowo-rekreacyjne

Rozbudowana zostanie 
i wyposażona w nowy piec szkoła 
w Łopuchowie za 200 tys. zł. W Długiej 
Goślinie zostanie zbudowane boisko 
do siatkówki i zadaszenie sceny za 
22 tys. zł łącznie. 

Rozstrzygnięto przetargi na budowę 
wiat rekreacyjnych w Złotoryjsku, 
Łopuchówku i Raduszynie. Ich 

Wybudowano odcinek na całym już 
odcinku obszaru zabudowanego chod-
nika w Wojnowie za kwotę 120.000 zł.

Projektujemy również za kwotę niemal 
330 tys. zł: ulice w mieście: Kmicica, 

Oleńki, Podbipięty, Starczanowska, 
górna ul. Rogozińska (aktualizacja), 
Pogodna, w Przebędowie: ulice Cechowa 
i Kuźnicza, ścieżkę pieszo-rowerową  
z Murowanej Gośliny do końca Rakowni 
oraz przebudowę dwóch mostów w ul. 
Podgórnej i ul. Łąkowej.

Obecnie trwa projektowanie oświe-
tlenia w Kamińsku, Pławnie i Nieszawie 
za 16,5 tys. zł. Dodatkowo gmina 
w ramach umów z Enea realizować 
będzie kolejne dogęszczenia opraw 
i budowę nowego oświetlenia. Za ok. 
100 tys. zł.

Do końca października przy ul. Podgórnej 
powstanie toaleta miejska.

budowa potrwa do końca roku, koszt 
wyniesie ponad 400 tys. zł. 

Dokończona zostanie przebudowa zosta-
nie świetlicy w Wojnówku za ponad 
87 tys. zł. Zaplanowano wykonanie 
ogrodzenia świetlicy w Przebędowie za 
22 tys. zł. 

Dodatkowo zostaną doposażone siłow-
nie zewnętrzne i place zabaw 
w Łopuchowie, Wojnowie, Kątach, Radu-
szynie, Uchorowie i Zielonce za ponad 
80 tys. zł. 

inwestycje  
w Bezpieczeństwo 

Dla OSP Boduszewo zostanie zaku-
piony nowy ratowniczo-gaśniczy 
wóz bojowy – gmina sfinansuje część 
w wysokości ok. 430 tys. zł. Dodat-
kowo zostanie opracowany projekt roz-
budowy remizy w Białężynie oraz ter-
momodernizacji remizy OSP w Muro-
wanej Goślinie i termomodernizacja 
remizy OSP w Uchorowie za 
100 tys. zł. Zmodernizowany zostanie 
monitoring miejski za 25 tys. zł.

Mieszkańców Murowanej Gośliny 
z pewnością ucieszy fakt, iż zaplanowa-
liśmy na ten rok wykonie projektu 
rewitalizacji parku miejskiego za 
27 tys. zł.
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