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Pasy jesienią
Zakończono remont drogi powia-

towej na odcinku Leszno-Święcie-
chowa-Jezierzyce Kościelne. Powiat 
wydał na to zadanie blisko 550 tys. zł. 
Powierzchniowe, podwójne utrwale-
nie nawierzchni jest technologią, która 
wymaga dojrzewania, dlatego odtwo-
rzenie poziomego oznakowania jezdni 
będzie możliwe dopiero jesienią. 

Przez piękną Osieczną
Blisko 6,3 mln zł kosztowała będzie 

modernizacja drogi powiatowej wiodą-
cej od drogi wojewódzkiej 432, ulica-
mi Osiecznej do Berdychowa. Przed-
sięwzięcie realizuje fi rma Strabag z sie-
dzibą w Pruszkowie. Zobowiązała się 
wykonać to zadanie do końca listopa-
da. Obejmuje ono poszerzenie jezd-
ni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, 
przebudowę chodników, remont ka-
nalizacji deszczowej i kompleksową 
wymianę oznakowania drogowego. 
Wcześniej spółka gazownicza wykona-
ła instalację gazową. Przebudowywana 
jest też sieć wodociągowa oraz instala-
cja energetyczna na ul. Leszczyńskiej, 
Kościuszki, Steinmetza, Frankiewicza, 
dzięki czemu możliwe stanie się usu-
nięcie starych, psujących wygląd mia-
steczka słupów energetycznych. Po re-
moncie ulice Osiecznej w przebudowa-

nej części oświetlać będą stylowe latar-
nie. Prowadzone roboty powodować 
będą okresowe zamknięcie lub wstrzy-
manie ruchu na poszczególnych odcin-
kach. Inwestycja dofi nansowana zosta-
ła z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych oraz przez samo-
rząd gminy Osieczna. 

Kontynuacja w Rydzynie
Wybudowanie zbiornika wodnego 

pomiędzy Rydzyną a Dąbczem pod-
niosło atrakcyjność tego terenu, a co za 
tym idzie zwiększyło natężenie ruchu. 
Powiat Leszczyński wspólnie z Gminą 
Rydzyna wcześniej wybudował ciągi 
pieszo-rowerowe łączące centrum Ry-
dzyny z akwenem. W tym roku nastą-
pi kontynuacja. Powiat z fi nansowym 
udziałem gminy i dofi nansowaniem 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, zmodernizuje drogę 
od rynku w Rydzynie aż do Dąbcza i z 
rondem na skrzyżowaniu przy „Młyń-
skiej Górze”. Inwestycja przewiduje 
ponadto wybudowanie na całej dłu-
gości ciągu pieszo-rowerowego, prze-
budowę chodników, remont kanaliza-
cji deszczowej oraz kompleksową wy-
mianę oznakowania drogowego. Inwe-
stycję wartą blisko 6,9 mln zł realizu-
je także fi rma Strabag. Ma być ona za-
kończona do 30 listopada br. 

Dwa mosty jednocześnie
Zbyt mała nośność mostów unie-

możliwia korzystanie z połączenia dro-
gowego Włoszakowice-Wijewo samo-
chodom o tonażu przekraczającym 10 
ton. Sytuację tę odmieni zbudowanie od 
nowa dwóch mostów na odcinku po-
między Zaborówcem a Brennem. We-
dług danych szacunkowych oba przed-
sięwzięcia miały kosztować 1,6 mln zł. 
Powiat otrzymał na ten cel ponad 700 
tys. zł dofi nansowania z rezerwy sub-
wencji ogólnej przeznaczonej na drogi. 
Po przetargu okazało się, że wykonaw-
ca wybuduje oba mosty o blisko 450 
tys. zł taniej. Zarząd Powiatu Leszczyń-
skiego zwrócił się do Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju o zgodę na wy-
korzystanie zaoszczędzonych pienię-
dzy na poszerzenie zadania i sfi nanso-
wanie remontu fragmentu drogi powia-
towej – Zaborówiec – Włoszakowice. 
Zgodę otrzymał, dzięki czemu jeszcze 
w tym roku poprawione zostanie bez-
pieczeństwo na kolejnym, newralgicz-
nym odcinku dróg powiatowych.

Rowerem przez Garzyn
Inwestycyjna i remontowa kolej-

ka w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Lesznie ma jeszcze kilka pozycji. 
Jednym z zadań, która niebawem zo-
stanie rozpoczęte jest budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w Garzynie. Jest 
to 540-metrowy odcinek wiodący od 
skrzyżowania z drogą krajową w kie-
runku Górzna. Inwestycję powiat re-
alizuje wspólnie z gminą Krzemie-
niewo w ramach „Programu poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatu 
leszczyńskiego”. Co więcej, w środę 
został rozstrzygnięty przetarg na bu-
dowę chodnika w Tworzanicach. Wy-
kona go fi rma Wiler-Bud z Nowej Wsi 
za kwotę 38,4 tys. zł.

Na leszczyńskich drogach robota wre

▲W Osiecznej prace koncentrują się obecnie na ulicy Steinmetza.

Halina Bartkowiak w Radzie 
Powiatu Leszczyńskiego repre-
zentuje miasto i gminę Osiecz-
na. Jest jedną z dwóch radnych 
Powiatowego Porozumienia 
Gmin Leszczyńskich.

Halina Bartkowiak zasiadła w Ra-
dzie Powiatu Leszczyńskiego w mo-
mencie, kiedy z mandatu radnego zre-
zygnował Stanisław Glapiak, po wy-
braniu go na burmistrza miasta i gminy 
Osieczna. Jest to dla niej pierwsza ka-
dencja 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 Powia-
tu Leszczyńskiego jest członkiem Komi-
sji Spraw Społecznych oraz Komisji Bu-
dżetu, Planowania i Rozwoju.

Karierę zawodową rozpoczęła jako 
księgowa gospodarstw rolnych w Ży-
towiecku i Łęce Wielkiej, a od 1984 
do października ubiegłego roku pra-
cowała w administracji Zespołu Szkół 
w Kąkolewie. Obecnie, ciesząc się 
z zasłużonej emerytury, nie narze-
ka na nadmiar wolnego czasu. Będąc 
członkiem Rady Sołeckiej wsi Kąko-
lewo współorganizuje zapowiedzia-
ny na najbliższą niedzielę festyn oraz 
sierpniowe dożynki. 

Radna Bartkowiak, pracując przez 
16 lat w samorządzie gminy Osieczna, 
żyła przede wszystkim jej sprawami.

– Funkcja radnego Powiatu Lesz-
czyńskiego wymaga obiektywnego 
spojrzenia na znacznie szerszy obszar 
– przyznaje Halina Bartkowiak. – 
Nadal dużych nakładów wymaga po-
prawa stanu dróg powiatowych. Cie-
szę się, że wśród wielu inwestycji dro-
gowych realizowanych w tym roku 
przez Powiat Leszczyński znalazła się 
droga Osieczna-Berdychowo. Pod-
kreślić należy, że obecnie wykonujemy 
zadania w części przygotowane przez 
radnych poprzedniej kadencji.

▲Halina Bartkowiak

Od trzech lat uzdolnieni ucz-
niowie i studenci zamieszkali na 
terenie Powiatu Leszczyńskie-
go otrzymują Nagrody Starosty 
Leszczyńskiego. 

Na podstawie uchwał Rady Powia-
tu Leszczyńskiego uczniowie szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz studenci, spełniający kryteria za-
pisane w uchwałach, mogą składać  
wnioski o przyznanie nagród  za wy-
niki w  nauce, a także osiągnięcia  w 
kulturze i sporcie.  Za wyniki i osiąg-

nięcia w roku szkolnym i akademickim 
2014/2015,  uczniowie wnioski skła-
dają w terminie do 15 września 2015 
roku, natomiast studenci do 15 paź-
dziernika 2015 roku.  Na stronie in-
ternetowej Powiatu Leszczyńskiego 
www.powiat-leszczynski.pl w zakład-
ce „Program wspierania uzdolnionych 
uczniów i studentów z terenu Powia-
tu Leszczyńskiego” zamieszczone są 
uchwały Rady Powiatu Leszczyńskie-
go określające kryteria przyznawania 
Nagród Starosty Leszczyńskiego oraz 
druki wniosków.
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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.


