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Powiat leszczyński w 20-lecie reaktywacji wraca do tradycji świętowania. Dni 
Powiatu Leszczyńskiego będą miały dwie odsłony - 16 sierpnia w Klonówcu 
oraz 17 sierpnia w Boszkowie. Warto zarezerwować na te wydarzenia środek 
sierpniowego długiego weekendu.

Klonówiec - piątek 16 sierpnia 
Pierwszy z Dni Powiatu Leszczyńskie-
go zaplanowano na boisku w Klonów-
cu koło Lipna. O godz.15:00 rozpocz-

ną się występy przygotowane przez 
siedem gmin powiatu. Lipno i Krze-
mieniewo reprezentowały będą zespo-
ły instrumentalno-wokalne, Osiecznę - 

mażoretki, Rydzynę - wokalistki Anna 
Prałat i Angelina Szeląg, Święciecho-
wę - Zespół Pieśni i Tańca Marynia, Wi-
jewo – Alebabki 40+, a Włoszakowice 
- Kapela dudziarska Manugi. Koła go-
spodyń wiejskich i stowarzyszenia za-
praszają do stoisk z potrawami regio-
nalnymi i rękodziełem. 

Drugim akordem wieczoru i nocy 
będzie Gala Disco Polo. Od godz. 17:30 
do 0:30 na scenie zaprezentują się: Dj 
Jarecky, Nokaut, Milano, Markus P, 
Two Boys, Summer, Discoboys, Dj 
Disco & Spiżowy Mocny, Quest oraz 
Czadoman.  

Boszkowo - sobota 17 sierpnia
Drugi z Dni Powiatu zaplanowa-

no z iście ułańską fantazją. Zacznie się 
o godz. 14 na terenie Ośrodka Jeździec-
kiego Kalumet w Boszkowie od prezen-
tacji szwadronu kawalerii, który został 
sformowany dzięki historycznej pasji 
kolekcjonerów sprzętu kawaleryjskiego 
i hodowców koni z gminy Włoszakowi-
ce. W ten sposób podkreślona zostanie 
100 rocznica odzyskania niepodległości 
w regionie leszczyńskim, w tym histo-
ria sformowanego w Grotnikach oddzia-
łu kawalerii Grupy Leszno w czasie po-
wstania wielkopolskiego. Organizatorzy 
zaplanowali także m.in. zawody w po-

wożeniu oraz zawody w skokach przez 
przeszkody. Planowany jest również po-
kaz jazdy konnej w stylu western oraz 
ekscytujący występ kaskaderów z Apo-
linarski Group (godz. 18:00).

Podczas drugiego z Dni Powiatu bę-
dzie można posłuchać piosenek w wy-
konaniu wokalistów z włoszakowickie-
go Studia Piosenki, obejrzeć stoiska 4 
Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotni-
czego, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
grup rekonstrukcyjnych. Żołnierze udo-
stępnią także strzelnicę szkolno-treningo-
wą. Wolny czas z pewnością umili prze-
jażdżka wozem konnym po Boszkowie, 

czy krótki rejs łodzią po Jeziorze Domi-
nickim. W programie są gry i zabawy 
ułańskie dla dzieci i dorosłych, zabawy 
z animatorami, dmuchańce i inne atrak-
cje dla dzieci, serwowana będzie także 
grochówka z wojskowej kuchni polo-
wej. Około godz. 16:00 i 17:30 podsta-
wiony zostanie autokar, który zabierze 
chętnych do zwiedzenia zakładu Hermes 
we Włoszakowicach. O godz. 20:00 na-
tomiast w Ośrodku Wczasowym Sady-
ba przy ul. Starkowskiej 26 (kilkaset me-
trów od Kalumetu) rozpocznie się pierw-
szy z dwóch koncertów: najpierw Eleni, 
potem Andrzeja Cierniewskiego. (JAC)

BOSZKOWO - Ośrodek Kalumet - godz. 14
- prezentacja szwadronu kawaleryjskiego 
- zawody w powożeniu o Puchar Starosty Leszczyńskiego
- zawody w skokach przez przeszkody
- pokaz jazdy western 
- występ kaskaderów konnych Apolinarski Group
- stoiska wojskowe
- ułańskie zabawy dla dzieci i dorosłych
- grochówka z wojskowej kuchni polowej
- Ośrodek Sadyba (ul. Starkowska 36)
- koncert Eleni oraz Andrzeja Cierniewskiego - godz. 20:00

KLONÓWIEC - boisko sportowe godz. 15 
- przegląd zespołów artystycznych powiatu leszczyńskiego
- Gala Disco Polo (godz. 18:00 - 0:30)

POWIAT

 W Klonówcu i Boszkowie - 16-17 sierpnia br.

Dni Powiatu Leszczyńskiego

Już tylko prace wykończeniowe i  porządkowe 
pozostały firmie Strabag do zakończenia budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej Gołanice - Jezierzyce 
Kościelne - Krzyżowiec - Włoszakowice. Teraz 
rowerzyści mogą bezpiecznie dojechać z Leszna aż do 
Boszkowa. Wielu z pewnością wykorzysta ten trakt 
w drodze na drugi z Dni Powiatu Leszczyńskiego.

Zgodnie z umową firma Strabag ma 
czas na zakończenie budowy do końca 
września br., dlatego wykonanie więk-
szości prac znacznie wcześniej należy 
uznać za wielki prezent dla miłośni-
ków dwóch kółek, którzy korzystają 
ze ścieżki już w okresie wakacji. Te-
raz można bezpiecznie pokonać na ro-
werze całą drogę z Leszna do Boszko-
wa. Ścieżki brakuje w Święciechowie, 
ale po wybudowaniu obwodnicy ruch 
w tej miejscowości jest na tyle mniej-
szy, że rowerzysta może czuć się bez-
piecznie na ulicach. 

Realizacja projektu „Budowa ciągu 
pieszo – rowerowego Gołanice, Jezie-
rzyce Kościelne, Włoszakowice wraz 
z organizacją miejsc przesiadkowych 
na terenie Powiatu Leszczyńskiego 

w ramach zadania Ograniczenie emi-
sji na terenie Aglomeracji Leszczyń-
skiej” planowana była już przed trze-
ma laty, jednak wówczas ilość pienię-
dzy w Wielkopolsce przeznaczonych 
na dofinansowania inwestycji okaza-
ła się zbyt mała. W ub.r. pulę środ-
ków jednak zwiększono i przedsię-
wzięcie mogło ruszyć. Wybudowanie 
ponad 10 km ścieżki rowerowej wraz 
z miejscami przesiadkowymi, gdzie 
kierowcy i ich pasażerowie będą mo-
gli zdjąć z bagażnika aut rowery i da-
lej pojechać już „ekologicznie”, kosz-
tować będzie 9,4 mln zł. Na to zadanie 
powiat otrzyma ponad 6,7 mln zł do-
tacji z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020.

 (JAC)

Rowerem do Boszkowa

▲ Z nowej ścieżki pieszo-rowerowej cieszą się również kierowcy, których rowerzyści nie zmuszają już do przy-
hamowywania. Teraz można spodziewać się dużego ożywienia ruchu rowerowego na trasie Leszno-Boszkowo.
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