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Na leszczyńskich drogach robota wre
Jeszcze nigdy na drogach powiatu leszczyńskiego nie realizowano tylu inwestycji,
ile obecnie. Planowane przez powiat wydatki inwestycyjne wspierane z budżetów
gmin i państwa osiągnęły w tym roku kwotę ponad 17 milionów złotych.
Pasy jesienią
Zakończono remont drogi powiatowej na odcinku Leszno-Święciechowa-Jezierzyce Kościelne. Powiat
wydał na to zadanie blisko 550 tys. zł.
Powierzchniowe, podwójne utrwalenie nawierzchni jest technologią, która
wymaga dojrzewania, dlatego odtworzenie poziomego oznakowania jezdni
będzie możliwe dopiero jesienią.

Przez piękną Osieczną
Blisko 6,3 mln zł kosztowała będzie
modernizacja drogi powiatowej wiodącej od drogi wojewódzkiej 432, ulicami Osiecznej do Berdychowa. Przedsięwzięcie realizuje ﬁrma Strabag z siedzibą w Pruszkowie. Zobowiązała się
wykonać to zadanie do końca listopada. Obejmuje ono poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego,
przebudowę chodników, remont kanalizacji deszczowej i kompleksową
wymianę oznakowania drogowego.
Wcześniej spółka gazownicza wykonała instalację gazową. Przebudowywana
jest też sieć wodociągowa oraz instalacja energetyczna na ul. Leszczyńskiej,
Kościuszki, Steinmetza, Frankiewicza,
dzięki czemu możliwe stanie się usunięcie starych, psujących wygląd miasteczka słupów energetycznych. Po remoncie ulice Osiecznej w przebudowa-

nej części oświetlać będą stylowe latarnie. Prowadzone roboty powodować
będą okresowe zamknięcie lub wstrzymanie ruchu na poszczególnych odcinkach. Inwestycja doﬁnansowana została z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz przez samorząd gminy Osieczna.

Kontynuacja w Rydzynie
Wybudowanie zbiornika wodnego
pomiędzy Rydzyną a Dąbczem podniosło atrakcyjność tego terenu, a co za
tym idzie zwiększyło natężenie ruchu.
Powiat Leszczyński wspólnie z Gminą
Rydzyna wcześniej wybudował ciągi
pieszo-rowerowe łączące centrum Rydzyny z akwenem. W tym roku nastąpi kontynuacja. Powiat z ﬁnansowym
udziałem gminy i doﬁnansowaniem
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, zmodernizuje drogę
od rynku w Rydzynie aż do Dąbcza i z
rondem na skrzyżowaniu przy „Młyńskiej Górze”. Inwestycja przewiduje
ponadto wybudowanie na całej długości ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, remont kanalizacji deszczowej oraz kompleksową wymianę oznakowania drogowego. Inwestycję wartą blisko 6,9 mln zł realizuje także ﬁrma Strabag. Ma być ona zakończona do 30 listopada br.

▲W Osiecznej prace koncentrują się obecnie na ulicy Steinmetza.

Dwa mosty jednocześnie
Zbyt mała nośność mostów uniemożliwia korzystanie z połączenia drogowego Włoszakowice-Wijewo samochodom o tonażu przekraczającym 10
ton. Sytuację tę odmieni zbudowanie od
nowa dwóch mostów na odcinku pomiędzy Zaborówcem a Brennem. Według danych szacunkowych oba przedsięwzięcia miały kosztować 1,6 mln zł.
Powiat otrzymał na ten cel ponad 700
tys. zł doﬁnansowania z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na drogi.
Po przetargu okazało się, że wykonawca wybuduje oba mosty o blisko 450
tys. zł taniej. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy na poszerzenie zadania i sﬁnansowanie remontu fragmentu drogi powiatowej – Zaborówiec – Włoszakowice.
Zgodę otrzymał, dzięki czemu jeszcze
w tym roku poprawione zostanie bezpieczeństwo na kolejnym, newralgicznym odcinku dróg powiatowych.

Rowerem przez Garzyn
Inwestycyjna i remontowa kolejka w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Lesznie ma jeszcze kilka pozycji.
Jednym z zadań, która niebawem zostanie rozpoczęte jest budowa ciągu
pieszo-rowerowego w Garzynie. Jest
to 540-metrowy odcinek wiodący od
skrzyżowania z drogą krajową w kierunku Górzna. Inwestycję powiat realizuje wspólnie z gminą Krzemieniewo w ramach „Programu poprawy
bezpieczeństwa na drogach powiatu
leszczyńskiego”. Co więcej, w środę
został rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika w Tworzanicach. Wykona go ﬁrma Wiler-Bud z Nowej Wsi
za kwotę 38,4 tys. zł.
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Halina Bartkowiak w Radzie
Powiatu Leszczyńskiego reprezentuje miasto i gminę Osieczna. Jest jedną z dwóch radnych
Powiatowego Porozumienia
Gmin Leszczyńskich.
Halina Bartkowiak zasiadła w Radzie Powiatu Leszczyńskiego w momencie, kiedy z mandatu radnego zrezygnował Stanisław Glapiak, po wybraniu go na burmistrza miasta i gminy
Osieczna. Jest to dla niej pierwsza kadencja w samorządzie powiatowym, ale
wcześniej – przez cztery kadencje – była
radną w gminie Osieczna. Przez cały ten
czas przewodniczyła komisji zajmującej
się sprawami oświaty. W Radzie Powiatu Leszczyńskiego jest członkiem Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju.
Karierę zawodową rozpoczęła jako
księgowa gospodarstw rolnych w Żytowiecku i Łęce Wielkiej, a od 1984
do października ubiegłego roku pracowała w administracji Zespołu Szkół
w Kąkolewie. Obecnie, ciesząc się
z zasłużonej emerytury, nie narzeka na nadmiar wolnego czasu. Będąc
członkiem Rady Sołeckiej wsi Kąkolewo współorganizuje zapowiedziany na najbliższą niedzielę festyn oraz
sierpniowe dożynki.

▲Halina Bartkowiak

Radna Bartkowiak, pracując przez
16 lat w samorządzie gminy Osieczna,
żyła przede wszystkim jej sprawami.
– Funkcja radnego Powiatu Leszczyńskiego wymaga obiektywnego
spojrzenia na znacznie szerszy obszar
– przyznaje Halina Bartkowiak. –
Nadal dużych nakładów wymaga poprawa stanu dróg powiatowych. Cieszę się, że wśród wielu inwestycji drogowych realizowanych w tym roku
przez Powiat Leszczyński znalazła się
droga Osieczna-Berdychowo. Podkreślić należy, że obecnie wykonujemy
zadania w części przygotowane przez
radnych poprzedniej kadencji.

Dla zdolnych i ambitnych
Od trzech lat uzdolnieni uczniowie i studenci zamieszkali na
terenie Powiatu Leszczyńskiego otrzymują Nagrody Starosty
Leszczyńskiego.
Na podstawie uchwał Rady Powiatu Leszczyńskiego uczniowie szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz studenci, spełniający kryteria zapisane w uchwałach, mogą składać
wnioski o przyznanie nagród za wyniki w nauce, a także osiągnięcia w
kulturze i sporcie. Za wyniki i osiąg-
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nięcia w roku szkolnym i akademickim
2014/2015, uczniowie wnioski składają w terminie do 15 września 2015
roku, natomiast studenci do 15 października 2015 roku. Na stronie internetowej Powiatu Leszczyńskiego
www.powiat-leszczynski.pl w zakładce „Program wspierania uzdolnionych
uczniów i studentów z terenu Powiatu Leszczyńskiego” zamieszczone są
uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego określające kryteria przyznawania
Nagród Starosty Leszczyńskiego oraz
druki wniosków.

