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POWIAT

Wspólnie z Gminą Osieczna Po-
wiat Leszczyński modernizuje drogę 
powiatową wiodącą od drogi woje-
wódzkiej nr 432 ulicami Osiecznej 
do Berdychowa oraz ulicą Stein-

Główne inwestycje na finiszu

Droga powiatowa na odcinku przebiegającym przez osiecki 
rynek zyskała nawierzchnię z kostki brukowej, co podkreśla 
zabytkowy charakter miasteczka. Gmina Osieczna posiada 
koncepcję na przebudowę pozostałych fragmentów rynku.

Na Młyńskiej Górze w Rydzynie, gdzie zbiega się aż pięć 
dróg, wybudowane zostało rondo, które znacznie poprawi 
bezpieczeństwo ruchu.

Rydzynę z Dąbczem łączy poszerzona do 6 metrów droga 
wraz z biegnącą obok ścieżką pieszo-rowerową.

Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Opracował Jacek Kuik

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Ponad 16 milionów złotych zainwestował 
w tym roku Powiat Leszczyński w moderni-
zację dróg. To rekord w całej historii powiatu. 
Trzy największe inwestycje realizowane na 
terenie gmin Rydzyna, Osieczna i Wijewo są 
bliskie ukończenia.

metza i ulicą Frankiewicza. Zadanie 
warte około 6,3 mln zł otrzyma-
ło 50-procentowe dofi nansowanie 
z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych.

Z podobnym dofi nansowaniem 
modernizowana jest droga powiato-
wa Rydzyna-Dąbcze. Na realizację 
tego przedsięwzięcia, wartego oko-
ło 6,9 mln zł, Powiat Leszczyński 
otrzymał wsparcie również od Gmi-
ny Rydzyna.

Trzecią sztandarową inwestycją 
2015 roku jest przebudowa mostów 
na drodze Włoszakowice-Wijewo, 
co umożliwi korzystanie z drogi bez 
ograniczeń tonażowych. Oszczęd-
ności uzyskane podczas przetargu 
pozwoliły na zrealizowanie dodat-
kowego zadania polegającego na 
poszerzeniu kilometrowego odcinka 
tej drogi.

 Nowa nawierzchnia może 
zachęcać do szybszej jazdy, 
ale przeciwdziałać temu 
będą szykany wybudowane 
w Berdychowie oraz na ul. 
Leszczyńskiej w Osiecznej.

Wybudowanie zatoki auto-
busowej nieopodal rydzyń-
skiego gimnazjum wymaga-
ło wykonania przepustu nad 
przepływającym przy drodze 
Rowem Dąbieckim.

Dobiega końca przebudowa mostu nad kanałem Stara Rze-
ka. Widoczna pośrodku rura po zakończeniu prac zostanie 
zdemontowana. Kanał łączy jeziora Lincjusz i Lgińsko i jest 
wysoko cenioną przez kajakarzy atrakcją.

Znajdź najbliższy 
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

4
grudnia

2015

Zgłoszenia: Telefon:

Organizacja Mobilnych Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich 
na terenie Powiatu Rawickiego 
oraz Kościanskiego:

nie dotyczy 65/525 69 66
65/529 68 06

Gdzie: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
sala nr 18 (I piętro budynku)
godz.  10:00 do 14:00

8
grudnia

2015

Gdzie:

16
grudnia

2015

Gdzie:

Urząd Miejski w Śmiglu
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Biuro Obsługi Mieszkańca
godz. 10:00-13:00

Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Mar. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
salka nr 101 (I piętro budynku) 
godz. 08:30 – 13:00


