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Przez Wilkowice

Ulice Dworcowa i Święciechow-
ska w Wilkowicach to część drogi po-
wiatowej o coraz większym natężeniu 
ruchu. Spękana i nierówna nawierzch-
nia wymaga gruntownego remontu, 
dlatego modernizacja tego odcinka sta-
ła się jednym z priorytetów samorzą-
du powiatu leszczyńskiego. 

Obie ulice mają łącznie długość 2,7 
km. Jezdnia na tym odcinku ma być po-
szerzona do 6 metrów. Aby rowerzyści 
mogli czuć się bezpieczniej wykonany 
zostanie również 2,5-metrowy ciąg pie-
szo-rowerowy. Projekt przewiduje też 
wybudowanie chodników w miejscach, 
gdzie ich jeszcze nie ma, a także prze-
budowę dwóch kilometrów kanalizacji 
deszczowej wraz z wymianą wpustów 
ulicznych. Według wstępnego koszto-
rysu inwestycja ma kosztować około 5 
mln zł, z czego połowa kosztów ma po-
chodzić z dotacji.

Z Garzyna do Górzna

W planach inwestycyjnych powia-
tu jest również przebudowa drogi po-
wiatowej od skrzyżowania z krajową 

Wnioski w „blokach startowych”

Ulica Dworcowa (na zdjęciu) i ulica Święciechowska w Wilkowicach sta-
nowią drogę powiatową przebiegającą przez wieś. Jej stan od wielu lat 
budzi poważne zastrzeżenia, a nateżenie ruchu rośnie. Staje się ona coraz 
bardziej potrzebna, gdyż Wilkowice należą do najdynamiczniej rozwija-
jących się miejscowości w regionie. Po wybudowaniu drogi ekspresowej 
S5 ruch będzie jeszcze większy, bo przez Wilkowice prowadzić będzie 
dogodna droga do węzła Święciechowa.

Niestety, część dzieci rodzi się 
z brakiem pełnej sprawności, co 
stawia przed rodzicami często bar-
dzo trudne zadanie. Wsparciem dla 
nich jest Specjalny Ośrodek Szkol-
no–Wychowawczy w Rydzynie, 
gdzie dla ich pociech przygoto-
wano właściwą edukację i opiekę. 

Nauczyciele są jednocześnie do-
skonale przygotowanymi terapeu-
tami do prowadzenia zajęć z nie-
pełnosprawnymi dziećmi. Każde 
z nich jest traktowane indywidual-
nie, z uwzględnianiem rodzaju i stop-
nia niepełnosprawności, a wszyst-
ko po to, aby dzieci w ośrodku na-
bierały pewności siebie i czuły się 
szczęśliwe. 

Sala dydaktyczna, w której ba-
wią się i uczą dzieci, wyposażo-
na jest w kolorowe meble i bar-
dzo dużo pomocy dydaktycznych 
służących rozwijaniu ich zainte-
resowań. Dzieci korzystają też ze 
stołówki ośrodka, gdzie kucha-
rze przygotowują dla nich posił-
ki z uwzględnieniem indywidual-

nych diet i zaleceń żywieniowych. 
– Nasz oddział przedszkolny jest 

prekursorskim w powiecie lesz-
czyńskim, ponieważ do tej pory 
żadna publiczna placówka oświa-
towa nie posiadała komplekso-
wej oferty edukacyjnej dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym z orze-
czeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego – podkreśla dyrek-
tor SOSW Krystyna Śliwińska. – 
Możemy przyjąć kolejne dzieci wy-
magające specjalnej opieki.

Rodzice zainteresowani zapi-
saniem swojego dziecka do od-
działu przedszkolnego w SOWS 
mogą uczynić to w każdej chwi-
li, po spełnieniu wymaganych wa-
runków. Wcześniej warto jednak 
odwiedzić z dzieckiem ośrodek, 
aby przekonać się o miłej atmos-
ferze podczas zajęć i profesjonal-
nym podejściu nauczycieli do nie-
pełnosprawnych dzieci. 

Na spotkanie można umó-
wić się dzwoniąc pod numer 65 
538–85–92.

Już od przedszkola
Spotkania w małej grupie pozwalają nauczycielowi indywidualnie pracować 
z każdym dzieckiem.
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Sieć dróg powiatowych liczy blisko 400 kilometrów. Wiele odcinków wymaga pilnej 
modernizacji. Samorząd powiatu leszczyńskiego stara się, aby inwestycje realizo-
wać z zewnętrznym wsparciem fi nansowym. Dlatego we wrześniu zgłoszono dwa 
wnioski o 50-procentowe dofi nansowanie inwestycji z  Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

nej, wymiana nawierzchni chodni-
ków, przebudowa części chodników 
do parametrów ścieżki pieszo-rowe-
rowej oraz budowa nowej ścieżki, bę-
dącej kontynuacją wcześniej wykona-
nego ciągu w Garzynie. Ponadto pro-
jekt zakłada przebudowanie kanaliza-
cji deszczowej. Całość przedsięwzię-
cia oszacowano na 2,2 mln zł. Samo-
rząd powiatu leszczyńskiego w tym 
roku zgłosił ten projekt do konkursu 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, jednak nie uzyskał on 
dofi nansowania z powodu zbyt ma-
łej puli pieniędzy do rozdysponowa-
nia. Być może uda się teraz uzyskać 
50-procentowe dofi nansowanie z rzą-
dowego programu.

Dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelek-
tualną, niesłyszące lub słabosłyszące od nowego 
roku szkolnego uczestniczą w zajęciach oddziału 
przedszkolnego utworzonego w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.).

zawiadamiam,

że dnia 22.08.2016r. dla Gminy Osieczna została wydana decyzja 
Nr 2/D/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ROZBUDO-
WA DROGI GMINNEJ OZNACZONEJ NR 712924P O BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO 
– ROWEROWEJ NA ODCINKU OSIECZNA – JEZIORKI, ETAP IA”.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Sta-
rostwie Powiatowym w Lesznie, Plac Kościuszki 4B – Wydział Architektury i 
Budownictwa pok. 105, 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.

POUCZENIE
 Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego, w terminie 14 
dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) 
zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia 
jego publicznego ogłoszenia.
 
 Z up. STAROSTY
 Małgorzata Skroban-Wawrzyniak
 Inspektor
 w Wydziale Architektury i Budownictwa

„dwunastką” w Garzynie do Górz-
na. To mierzący 2,3 kilometra odci-
nek, na którym planowane jest po-
szerzenie jezdni do 6 metrów, uło-
żenie nowej nawierzchni bitumicz-
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