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Duże i małe inwestycje na powiatówkach
Co roku znacząca część budżetu powiatu leszczyńskiego przeznaczana jest na modernizację i remonty kolejnych odcinków liczącej aż 400 kilometrów
sieci dróg powiatowych. Na większe przedsięwzięcia samorząd uzyskuje dofinansowanie z programów unijnych bądź rządowych. W kosztach wielu
inwestycji partycypują też gminy.
Dąbcze - DK5

Tylko malowanie oznakowania
poziomego i drobne prace wykończeniowe pozostały ﬁrmie Strabag
do ukończenia przebudowy drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Dąbcza. Kierowcy i rowerzyści mogą już korzystać z perfekcyjnie równej nawierzchni asfaltowej. Z kolei w obrębie wsi Dąbcze
ścieżkę pieszo-rowerową zbudowano z niefazowanej kostki brukowej,
która również zapewnia duży komfort jazdy. Zgodnie z umową na zakończenie wartej ok. 3,2 mln zł inwestycji wykonawca ma czas do końca sierpnia. Zaawansowanie prac pozwala przypuszczać, że odbiór nastąpi wcześniej.

Górka Duchowna

Do końca września nowa nawierzchnia asfaltowa pojawi się na
1400-metrowym odcinku drogi powiatowej przebiegającej przez Górkę
Duchowną. Zadanie to podzielono na
dwie części. Spółka Drogbud Gostyń
z Grabonogu za ok. 240 tys. zł ułoży
nową nawierzchnię na 800-metrowym odcinku tej drogi, a niebawem
wyłoniony zostanie wykonawca drugiego, 600-metrowego odcinka. Drogowcy rozpoczną prace dopiero po
odpuście w Sanktuarium Maryjnym
w Górce Duchownej, zaplanowanym
na okres od 22 do 31 sierpnia.

Tworzanice

Budowa chodnika w Tworzanicach to inwestycja rozłożona na wie-

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego
Marian Mielcarek należy do najstarszych samorządowców
w regionie. Różne funkcje publiczne pełni od 1982 roku.
Obecnie jako powiatowy radny jest także członkiem czteroosobowego Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.
Gminą Święciechowa zarządzał
od 1982 roku, najpierw jako naczelnik, a po reformie administracyjnej jako wójt. W pierwszej kadencji
Rady Powiatu Leszczyńskiego był
jej wiceprzewodniczącym (wówczas
prawo zezwalało na łączenie funkcji
wójta z funkcją radnego w powiecie).
Od dwóch kadencji ponownie zasiada w powiatowym samorządzie. Najpierw był przewodniczącym rady, a w
2014 r. został członkiem Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. Pracuje w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W radzie reprezentuje mieszkańców gminy Święciechowa, a politycznie Polskie Stronnictwo Ludowe.
Już jako wójt wiązał wielkie nadzieje z wybudowaniem przechodzącej przez gminę Święciechowa drogi
ekspresowej S5. Przed 10 laty, kiedy powiat leszczyński wybudował
pierwszy etap obwodnicy Święciechowy, liczył na to, że druga jej część
znajdzie się w planach budowy S5,
co po latach okazało się oczekiwaniem traﬁonym w dziesiątkę. Modernizację dróg powiatowych uważa za wiodące zadanie powiatowego samorządu.
– Aby zmodernizować ich jak
najwięcej musimy dobrze wykorzystać możliwości uzyskania pieniędzy z programów unijnych i rządowych – tłumaczy strategię powiatowego samorządu Marian Miel20-26.07.2016 Nr 53/2807

 Nowy chodnik w
Tworzanicach pięknie
harmonizuje z zadbanymi posesjami.

Nawierzchnia drogi przebiegającej
przez Górkę Duchowną należy do
najgorszych w powiecie. Jeszcze we
wrześniu jej 1400-metrowy odcinek
będzie równy jak stół.

le lat. W tym roku za ok. 46 tys. zł
kolejne 100 metrów wykonała ﬁrma
Willer-Bud z Nowej Wsi. Do zbudowania na następne lata pozostało jeszcze 200 metrów w kierunku wyjazdu
na Robczysko.

Robczysko

W Robczysku trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej do Dąbcza. W pierwszym etapie wykonano
go na odcinku 120 metrów, a do końca lipca powstanie kolejne 200 metrów. Inwestycja będzie kosztowała 86 tys. zł.
Drugą inwestycją realizowaną

w Robczysku było podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Za 93 tys. zł wykonano je na drodze w kierunku Dąbcza oraz na drodze w kierunku Ponieca, aż do granicy powiatu. Starosta Jarosław Wawrzyniak uzyskał zapewnienie od starosty gostyńskiego, że w podobny sposób droga wyremontowana zostanie
aż do Ponieca.

km drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką Wschowa – Wolsztyn do Brenna (aż do ul.
Ogrodowej w kierunku Zaborówca).
Doﬁnansowanie do oszacowanej na
1,8 mln zł inwestycji ma wynieść 64
proc., czyli ok.1,1 mln zł. Inwestycję
zaplanowano na rok 2018, po wykonaniu na koszt gminy Wijewo kanalizacji sanitarnej w Brennie.

Wijewo

Jest już niemal pewnym, że powiat
leszczyński otrzyma dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na przebudowę 2,1

Strona sponsorowana przez
Starostwo Powiatowe w Lesznie
- opracował Jacek Kuik

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23).

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Marian Mielcarek.

carek. – Nie spieszymy się z wydawaniem zaoszczędzonych na inwestycjach pieniędzy, aby w przypadku pojawienia się szansy na uzyskanie dotacji nie zabrakło pieniędzy w samorządowej kasie na konieczny udział
własny. Ważnym jest też, aby z wyprzedzeniem przygotowywać projekty inwestycji. Mamy duże szanse na
dofinansowanie modernizacji drogi
powiatowej od drogi wojewódzkiej
Wschowa-Wolsztyn do Brenna oraz
budowy ścieżki rowerowej z Gołanic
do Włoszakowic.
Rodzinę Mariana Mielcarka
uzupełnia żona, dwóch synów oraz
wnuczka Lena. Wolny czas lubi spędzić w lesie, gdyż od blisko 40 lat jest
członkiem Koła Łowieckiego „Szarak” w Strzyżewicach.

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ OZNACZONEJ NR 712924P O BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ NA
ODCINKU OSIECZNA – JEZIORKI, ETAP IA” – drogi kategorii gminnej (droga klasy D).
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości
oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Projektowana inwestycja będzie realizowana na nieruchomości gruntowej ozn. nr 24/10 w obrębie ewid. Jeziorki w jednostce ewid.
Osieczna. W związku z realizacją inwestycji dokonany zostanie podział nieruchomości oznaczonej numerem 24/10 (24/53, 24/54)
w obrębie ewidencyjnym Jeziorki, w jednostce ewidencyjnej Osieczna gdzie w nawiasie podano numerację działek po podziale,
przy czym numer wytłuszczony stanowić będzie działkę ujętą w liniach rozgraniczenia drogi gminnej. Ozn nr 24/53 zostanie przejęta na rzecz Gminy Osieczna. Termin przejęcia działki zostanie określony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lesznie, Leszno, Pl. Kościuszki 4 - Wydział Architektury i Budownictwa w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do
16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 - stu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
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Urząd Miejski w Rawiczu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21,

godz.12.00

sierpnia salka nr 101 (I piętro budynku)

2016

godz. 09:00-13:00

Mobilne Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich
na terenie powiatu rawickiego

31

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz

godz.12.00

sierpnia sala nr 18 (I piętro budynku)

ŶĂũĚǍŶĂũďůŝǏszy
Punkƚ/nformacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ŐųŽszenia:

Telefon:

nie dotyczy

65 529 68 06
65 525 69 66

2016

godz. 10:00-13:00

