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Pracowite lato na powiatowych drogach
Jesienią zakończonych zostanie kilka dużych inwestycji realizowanych
na drogach powiatu leszczyńskiego. Zdecydowana większość z nich
wykonywana jest w partnerstwie powiatu z gminami. Ogólna wartość
prac przekracza 16 milionów złotych.
Osieczna w wielkiej
przebudowie
Modernizacja drogi powiatowej
wiodącej od drogi wojewódzkiej nr
432 ulicami Osiecznej do Berdychowa oraz ul. Steinmetza i Frankiewicza
jest największą inwestycją drogową
w gminie Osieczna od czasu wybudowania obwodnicy miasteczka.
Przedsięwzięcie to będzie kosztowało około 6,3 mln zł. Powiat Leszczyński otrzymał znaczące wsparcie
od gminy Osieczna oraz 50-procentowe doﬁnansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek.

Inwestycja wymagała wcześniejszego wybudowania sieci gazowniczej i przebudowy sieci wodociągowej oraz energetycznej, dzięki czemu
z ulic znikną instalacje napowietrzne. Tempo robót jest imponujące,
a prace prowadzone są jednocześnie
w kilku miejscach. Ich duży zakres
wymusza okresowe zamknięcia ruchu drogowego na poszczególnych
odcinkach.
Po 24 sierpnia wykonawca położy
dwie warstwy asfaltu na odcinku od
Letniska do Berdychowa, co umożliwi otwarcie ruchu samochodowego.
Zamknięty zostanie wówczas odcinek
od Letniska do centrum Osiecznej.

Już niebawem mieszkańcy Berdychowa będą mogli cieszyć się z nowych
chodników. Prace są już mocno zaawansowane. Za tydzień ma się rozpocząć układanie asfaltowej nawierzchni.

Nowa naczelnik
Z początkiem sierpnia funkcję
naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Lesznie objęła
Magdalena Kubiaczyk. Zastąpiła na tym stanowisku Dominika
Szymańskiego. Nowa pani
naczelnik zamierza wprowadzić
zmiany, które poprawią funkcjonowanie wydziału odwiedzanego przez zdecydowanie
największą liczbę klientów.

Fotografuj w powiecie
„Powiat Leszczyński – ścieżki możliwości” to hasło konkursu fotograﬁcznego ogłoszonego przez starostę leszczyńskiego. Udział w nim mogą
wziąć uczniowie mieszkający w powiecie leszczyńskim.
Temat jest bardzo szeroki, toteż pomysłów do twórczej wypowiedzi nie
powinno zabraknąć. Termin nadsyłania zdjęć mija 30 września. Zwycięzca
otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł. Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie www.powiat-leszczynski.pl
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Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada, jednak
drogowcy dokładają wielkich starań, aby mieszkańcy mogli cieszyć się z nowej drogi znacznie
wcześniej.

Asfalt na drodze
Rydzyna-Dąbcze za
dwa tygodnie
Nieco później wystartowała modernizacja drogi Rydzyna-Dąbcze,
ale drogowcy – pracując często także
popołudniami – starają się utrzymywać wysokie tempo robót. Ułożono
już znaczne długości krawężników,
codziennie też przedłuża się biegnący wzdłuż drogi na całym odcinku
ciąg pieszo-rowerowy. Układanie
warstwy wyrównującej i warstwy
ścieralnej asfaltu ma rozpocząć się
na przełomie sierpnia i września.
Gdy ten odcinek będzie już gotowy,
drogowcy skoncentrują się na pracach przy budowie ronda na skrzyżowaniu przy „Młyńskiej Górze”
oraz przygotują do ułożenia nowej
nawierzchni asfaltowej odcinek od
ronda do rydzyńskiego rynku.
To przedsięwzięcie będzie kosztowało około 6,9 mln zł. Powiat na
jego realizację otrzymał wsparcie od
gminy Rydzyna, a także 50-procentowe doﬁnansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ruszyła
budowa mostów,
będzie remont
drogi ZaborówiecWłoszakowice
We wtorek na plac budowy
wszedł wykonawca dwóch mostów
na odcinku pomiędzy Zaborówcem

Przy modernizacji drogi Rydzyna-Dąbcze drogowcy pracują nawet popołudniami. Aktualnie układają krawężniki i budują ścieżkę pieszo-rowerową,
która będzie miała nawierzchnię z niefazowanej kostki brukowej.

a Brennem. Dotychczasowe konstrukcje zostaną rozebrane, gdyż ich
nośność uniemożliwiała przejazd
pojazdom o masie całkowitej przekraczającej 15 ton. W pierwszym
etapie wybudowana zostanie droga
zastępcza z tymczasowymi mostami, tak aby prace nie przerwały
połączenia drogowego pomiędzy
Włoszakowicami a Wijewem. Po
zakończeniu inwestycji droga nie
będzie miała już ograniczeń tonażowych, co zmniejszy koszty
działających w okolicy ﬁrm transportowych, które nie będą musiały
korzystać już z objazdów.
W przetargu na wybudowanie
mostów wykonawca zaproponował niższą cenę, niż zakładano we
wstępnym kosztorysie. Pozwoliło
to zaoszczędzić 335.000 zł. Zarząd
Powiatu Leszczyńskiego, uzyskując akceptację radnych, postanowił
przeznaczyć te pieniądze na modernizację około kilometrowego odcinka drogi pomiędzy Zaborówcem
a Włoszakowicami. Wczoraj otwarto
oferty przetargowe. Wykonawca
będzie miał czas na przeprowadzenie
remontu do 15 października.

Wspólnie z gminami
W ramach „Programu poprawy
bezpieczeństwa na drogach powiatu
leszczyńskiego” realizowanych jest
szereg wspólnych inwestycji, ﬁnansowanych najczęściej w równych
częściach przez powiat i daną gminę.
W ten sposób wykonano, za 380.000
zł, podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg: Karchowo-Nowy Belęcin,
Brylewo-Bielawy oraz Lubonia-Oporowo. Na inwestycjach zaoszczędzono
41.000 zł, które zostaną przeznaczone
na zrobienie odcinka od Oporowa
do granicy powiatu leszczyńskiego.
Ponadto za pieniądze przekazane
powiatowi przez gminę Krzemieniewo wybudowano odcinki chodników w Kociugach i Oporówku oraz
rozpoczęto budowę 540-metrowego
odcinka ciągu pieszo-rowerowego
w Garzynie. Z gminą Rydzyna powiat
wybudował 116-metrowy odcinek
chodnika w Tworzanicach. Kwotę do
uiszczenia wykonawcy, ponad 38.000
zł, podzielono po połowie.
Strona sponsorowana
przez Powiat Leszczyński
Opracował Jacek Kuik

Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich zaprasza na:
Spotkanie informacyjne
z cyklu
Środa z funduszami dla przedsiębiorstw
na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości
pozyskania wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe
m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020
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Starostwo Powiatowe
w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno
Sala nr 18 (parter budynku)
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