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W dniu 12 czerwca br. minął termin składania ofert dot. postępowania pn. „Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w m. Kębłowo  i w m. Nowa Obra” W skład przedmiotu zamówienia wcho-

dzą m.in.. roboty ogólnobudowlane i roboty branży elektrycznej oraz modernizacja kotłowni 

gazowej w Domu Kultury. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty. Trwają prace komisji 

przetargowej. Zakładany termin zakooczenia zadao 12 sierpnia br. Przedmiotowy projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013. 

* 

W dniu 14 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony pn. Remont ścieżki rowero-

wej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym.  Przedmiotem za-

mówienia jest ułożenie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na ścieżce rowe-

rowej dł. 4,440 km. Zadanie obejmuje m.in. oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzch-

ni emulsją asfaltową, ułożenie nawierzchni bitumicznej. Termin składania ofert mija 29 

czerwca br.  

* 

W dniu 15 czerwca br. minął termin składania ofert dot. postępowania pn. „Budowa 

ul. Spokojnej we Wroniawach”. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudo-

wa drogi na odcinku o długości 161 mb. Zadanie obejmuje m.in.  wykonanie odcinka kanali-

zacji deszczowej wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz 

z usunięciem kolizji z siecią telekomunikacyjną. W ustalonym terminie wpłynęły 3 oferty. 

Trwają prace komisji przetargowej. Termin wykonania robót budowlanych – 60 dni od daty 

podpisania umowy. 

* 

W dniu 11 czerwca br. została podpisana umowa z firmą Firma Handlowo – Usługowa PRO-

FIT – BUD Mariusz Janik na budowę drogi w Obrze – ul. Wąska i ul. Kręta. W zakres przed-

miotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 820 mb. Zada-

nie obejmuje m.in. roboty 

przygotowawcze i roboty 

ziemne, wykonanie odcinka 

kanalizacji deszczowej wyko-

nanie podbudowy, ułożenie 

nawierzchni z kostki betono-

wej oraz usunięcie kolizji  

z siecią telekomunikacyjną. 

Wartośd z umowy wynosi 

ponad  1 mln zł. Termin reali-

zacji zadania do kooca paź-

dziernika br. 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI  

 Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w Błoc-
ku, Gościeszynie i Starej Dąbrowie 

2. Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyoskim  
w Karpicku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Krutla  
w Obrze—odbiór  zadania w lipcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 32. 

5. Budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysłowych, łączącej drogę  
wojewódzką nr 305 z drogą powiatową nr 3807P – etap I 


