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Osieczna w przebudowie
Do końca listopada firma Strabag ma czas na dokończenie modernizacji drogi powiatowej wiodącej od drogi wojewódzkiej 432 ulicami Osiecznej do Berdychowa. To największa inwestycja drogowa w gminie Osieczna od czasu wybudowania obwodnicy miasta.
Przedsięwzięcie stało się możliwe
do zrealizowania po otrzymaniu 50procentowego doﬁnansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i dzięki wspólnej realizacji inwestycji przez Powiat Leszczyński z Gminą Osieczna. W sumie będzie ona kosztować 6,3 mln zł. Obejmuje poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę
chodników, remont kanalizacji deszczowej i kompleksową wymianę ozna-

kowania drogowego. Temu zadaniu towarzyszy kilka innych, powiązanych
z nim, jak budowa sieci gazowniczej,
przebudowa sieci wodociągowej i sieci energetycznej.
Osieczna jest w tym roku rozległym placem budowy. Prace prowadzone są jednocześnie na wielu
frontach, co powoduje przejściowe
utrudnienia w ruchu.
Wykonawca ma jeszcze ponad dwa
miesiące na dokończenie prac. Ocenia-

jąc postępy, termin nie jest zagrożony. Przywrócono już ruch na odcinku
od osieckiego Letniska do Berdychowa oraz na ul. Frankiewicza. Kierowcy i piesi napotykają natomiast ograniczenia w ruchu na ul. Gostyńskiej oraz
w rejonie rynku, gdzie koncentrują się
obecnie główne prace drogowe.
Za miesiąc miasteczko powinno
już w pełni odzyskać przejezdność,
gdyż prowadzone będą tylko prace
wykończeniowe.
▲Na ul. Leszczyńskiej nie ma już szpecących słupów energetycznych,
gdyż nowa instalacja ułożona została pod ziemią. Przebudowana ulica
będzie bezpieczniejsza dla kierowców, pieszych i rowerzystów.

▲Na odcinku od osieckiego Letniska do Berdychowa ułożono już warstwę
wyrównującą i ścieralną asfaltu. Droga jest już prawie gotowa.

Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Opracował Jacek Kuik

▲Obecnie prace koncentrują się na odcinku od centrum Osiecznej do
Letniska.

Sfotografuj powiat
Do 30 września przyjmowane
są prace na Konkurs Fotograﬁczny
o Nagrodę Starosty Leszczyńskiego „Powiat Leszczyński – ścieżki
możliwości”. Jest on adresowany
do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych zamieszkałych na terenie powiatu (bez względu na miejsce nauki). Zwycięzca otrzyma nagrodę o
wartości 500 zł.
Regulamin konkursu oraz karta
zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.powiat-leszczynski.pl
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Organizacja Mobilnych
Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich na
terenie Powiatu Rawickiego,
Gostyńskiego
oraz Kościanskiego:
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Zgłoszenia:
nie dotyczy

▲Powiat leszczyński ma wiele urzekających swoim krajobrazem zakątków, wspaniałe
zabytki, ciekawych ludzi oraz sporo interesujących imprez dla szerokiej publiczności.
Wybierając się dokądkolwiek, warto zabrać ze sobą aparat fotograﬁczny i uwiecznić
to, co fascynuje nasze oko.
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Znajdź najbliższy
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Telefon:
65/525 69 66
65/529 68 06

23

października

2015
godz.12.00
godz.
8.30-14

Urząd Miejski w Bojanowie
Rynek 12
63-940 Bojanowo
sala konferencyjna
I piętro
Urząd Miejski w Śmiglu
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel,
Biuro Obsługi Mieszkańca

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17
63-900 Rawicz
sala nr 11
(pierwsze piętro budynku)
Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
salka nr 101
na pierwszym piętrze

