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Utworzona przed dwoma laty 
przez powiat leszczyński własna 
brygada remontowa ma na swym 
koncie poprawę stanu technicznego 
wielu odcinków najbardziej znisz-
czonych dróg. Wyspecjalizowała 
się w umacnianiu poboczy i posze-
rzaniu dróg, które są wąskie i mają 
zniszczone skrajnie jezdni. W tym 
roku ZDP wykonał już trzy duże 
zadania. Poszerzono 600-metro-
wy odcinek drogi w Tarnowej Łące 
i podobnej długości odcinek drogi 
w Dąbczu, w kierunku Nowej Wsi. 
Obecnie brygada kończy prace na li-
czącym 2,2 km odcinku, od rogatek 

Leszna do Gronówka. - Zniszczo-
ne skrajnie po obu stronach drogi 
zostały odcięte, wykorytowano od-
powiedniej szerokości pas, na któ-
rym ułożono podbudowę, a następ-
nie dwie warstwy masy bitumicznej. 
Teraz droga ma 6 metrów szerokości 
i swobodnie mogą się na niej mijać 
nawet bardzo duże samochody. Po-
prawione zostało nie tylko bezpie-
czeństwo, ale również komfort jaz-
dy – informuje Marian Kaczmarek, 
kierownik ZDP w Lesznie. 

Warto podkreślić, że Gronówko 
jest obecnie jedną z dynamiczniej 
rozwijających się miejscowości pod 

względem budownictwa mieszka-
niowego w powiecie leszczyńskim. 
Remont drogi powiat leszczyński 
sfinansuje wspólnie z gminą Lipno.

Kolejną drogą uznawaną przez 
kierowców za zbyt wąską i znisz-
czoną jest ta łącząca Drobnin z Ga-
rzynem (ok. 1,4 km) w gminie Krze-
mieniewo. To na nią przeniesie się te-
raz powiatowa brygada, aby wyko-
rzystać bardzo sprzyjającą jak na li-
stopad aurę.

Bezpieczniej do Gronówka

Kierowcy wreszcie nie muszą drżeć, że urwą lusterka przy wymijaniu. Droga z Leszna do Gronówka ma 6 
metrów szerokości i po obu stronach jezdni równe skrajnie i stabilne pobocza.

Już w 2016 roku powiat leszczyń-
ski rozpoczął starania o uzyskanie 
dotacji na budowę ciągu pieszo-ro-
werowego z Gołanic przez Jezierzy-
ce Kościelne i Krzyżowiec do Wło-
szakowic. Projekt ponadto zakła-
da utworzenie miejsc przesiadko-
wych w ośmiu lokalizacjach na te-
renie powiatu (Święciechowa, Go-
łanice, Jezierzyce Kościelne, Krzy-
żowiec, Włoszakowice, Boszkowo-
-Letnisko, Pawłowice, Oporowo) dla 
osób chcących skorzystać ze środ-
ków transportu zbiorowego. Ponad-
to na dworcu kolejowym w Lesznie 
planowane jest zamontowanie ta-
blicy informacyjnej z mapą powia-
tu oraz stojaków na rowery. W ra-
mach tego przedsięwzięcia wybudo-
wane zostanie także energooszczęd-
ne oświetlenie oraz przeprowadzo-
na będzie kampania informacyjno-
-promocyjna dotycząca czynników 
wpływających na czystość powie-
trza. Złożony w 2016 roku wniosek 
otrzymał pozytywną ocenę komisji, 
jednak w puli Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 zabrakło wówczas 
pieniędzy i nie został rekomendowa-
ny do dofinansowania. 

Bez wsparcia spoza budżetu po-
wiatu budowa tego odcinka ścież-
ki byłaby możliwa jedynie etapa-
mi, gdyż na realizację w powiecie 
leszczyńskim czeka jeszcze sporo 
innych, bardzo ważnych inwesty-
cji. Na szczęście w budżecie woje-
wództwa wielkopolskiego pozosta-
ły oszczędności, dzięki czemu uda-
ło się powiększyć pulę na dofinan-
sowania projektów. Zarząd Powia-

tu Wielkopolskiego podjął uchwa-
łę o przyznaniu powiatowi ok. 6,7 
mln zł dofinansowania z budżetu 
Unii Europejskiej. Wartość inwesty-
cji w chwili składania wniosku ob-
liczono na 8 mln zł. Przetarg ogło-
szony zostanie już niebawem, aby 
budowa została zakończona jesz-
cze w 2019 roku.

Będzie ścieżka 
z Leszna 

do Boszkowa

W 2018 roku przy okazji modernizacji drogi powiatowej Włoszakowice 
- Boszkowo-Letnisko wybudowana została ścieżka rowerowa łącząca 
obie miejscowości.

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

11.2018

Powiat leszczyński otrzymał zapewnienie o do-
�nansowaniu budowy 10-kilometrowego od-
cinka ścieżki rowerowej z Gołanic do Włosza-
kowic. Po zrealizowaniu tej inwestycji rowerzy-
ści będą mogli wreszcie bezpiecznie pokonać 
całą drogę z Leszna do Boszkowa.

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

12.00

Gdzie: 
Rawicz - Starostwo Powiatowe w Rawiczu 
- ul. Rynek 17 - sala nr 18 (I piętro)

09
listopada
2018
(piątek)

10:00 - 13:00

Gdzie: 
Gostyń - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu 
- ul. Poznańska 200 - sala nr 304 (II piętro)

23
listopada
2018
(piątek)

10:00 - 13:00

Gdzie: 
Rawicz - Urząd Miejski w Rawiczu
- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
- sala nr 101 (I piętro)

29
listopada
2018

(czwartek)
09:00 - 13:00e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl

Zgłoszenia:
65 525 69 66
65 529 68 06

Telefon:

Poszukujesz informacji 
o Funduszach Europejskich?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europej-
skich odbędą się bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. 
Funduszy Europejskich. Podczas spotkania będzie można uzyskać 
informacje na temat m.in.:
- rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie,
- zasad ubiegania się o wsparcie,
- funduszy w perspektywie dla osób chcących skorzystać 
 ze środków transportu zbiorowego.
 
Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

Strona sponsorowana przez 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

- opracował Jacek Kuik

Droga powiatowa łącząca Leszno z Gronówkiem w gminie Lipno od dłuższe-
go czasu wymagała przebudowy. Do 6 metrów poszerzyła ją brygada remon-
towa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.
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