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Modernizacja dróg w powiecie pińczowskim
Wykonanie nowej nawierzchni, poboczy oraz rowów i barier ochronnych to zadania, które zrealizowano podczas
remontu dróg w gminie powiecie pińczowskim. W uroczystym odbiorze inwestycji wziął udział wojewoda
świętokrzyski Zbigniew Koniusz

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy renowacją rowów i ustawieniem barier ochronnych
na długości blisko 700 metrów to prace wykonane na odcinku drogi łączącym miejscowości Czechów i Stawiany.
Wyremontowano w sumie prawie 2,5 km. Inwestycja kosztowała 1 070 771 zł.

Dzięki dofinasowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się także wyremontować odcinki drogi powiatowej łączącej
miejscowości Dalechowy – Imielno – Pińczów. Pierwszy poddany modernizacji wykonano w Skowronno Dolne. Kolejne na
odcinkach Kopernia- Pińczów oraz Michałów – Dębówka.

W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie, poprawiono chodniki, utwardzono pobocza, zamontowano nowe
oznakowania. Koszt inwestycji wyniósł 2 0120076 zł.

Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło również na remont drogi łączącej Zagajów – Góry – Wolica, na
odcinku Zagajów – Góry – Bujnówka. Parce prowadzone były na długości blisko 2,5 km.  Całkowita wartość remontu wyniosła
816 070,80 zł.

Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie remontu istniejącego chodnika, utwardzenie poboczy, renowacja rowów.

Ponadto przeprowadzono remont drogi powiatowej Zakamień- Bogucice- Chroberz. Koszt modernizacji wyniósł 2 881 096 zł.

Łączna wartość dofinansowania powyższych inwestycji  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 4 miliony złotych.

- "Jedna rzecz zwraca uwagę, że to działanie wspólne rządu i samorządu. Wszyscy porozumieli się, aby podnosić
bezpieczeństwo mieszkańców" - powiedział wojewoda podczas otwarcia inwestycji.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pozwolił na sfinansowanie przebudowy ulicy Przemysłowej w Pińczowie. Wartość
inwestycji to 7 mln zł. Kwota 4 milionów złotych pochodzi z rządowego dofinansowania.

-" Tu są duże zakłady przemysłowe, które zatrudnioają wiele osób. Trudna to była realizacja technicznie, wymagała wiele
przygotowania przed rozpoczęciem inwestycji. Cieszę się, że Pińczów jest coraz lepiej skomunikowany z ościennymi
gminami". Tak wojewoda podsumował inwestycję drogową na ulicy Przemysłowej.
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