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W tym roku na drogach powia-
towych zakończono już dwie inwe-
stycje. Nową nawierzchnię ma droga 
przebiegająca przez Popowo Wonie-
skie w gminie Osieczna oraz ul. Rze-
czypospolitej w Rydzynie. Pierwsza 
inwestycja kosztowała ok. 209 tys. 
zł, a druga - ok. 166 tys. zł. 

===
Obecnie największym zadaniem 

samorządu jest modernizacja 2,6 
km drogi powiatowej od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 309 
w Lipnie (ul. Powstańców Wiel-
kopolskich) do wiaduktu nad dro-
gą ekspresową S5 w Smyczynie. 
W ramach inwestycji wybudowane 
zostanie także 650 metrów ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi do Smy-
czyny. W tym tygodniu firma Stra-
bag rozpoczęła już układanie as-
faltu, co potrwa kilka dni i w tym 
okresie kierowcy mogą napotkać 
na duże utrudnienia w ruchu, a na-
wet na jego okresowe zamknięcie. 
Termin zakończenia tej inwestycji 
mija 30 sierpnia br., ale najpraw-
dopodobniej wykonawca upora się 
z zadaniem znacznie szybciej. In-
westycja warta 4,1 mln zł zostanie 
w 60 proc. dofinansowana z Fun-
duszu Dróg Samorządowych, a po-
zostałe koszty pokryją powiat lesz-
czyński i gmina Lipno.

===
Gdy droga nie wymaga jeszcze ge-

neralnej przebudowy stosowane jest 
podwójne powierzchniowe utrwale-
nie nawierzchni. Metoda polega na 
dwukrotnym skropieniu nawierzch-
ni specjalną emulsją asfaltową i na-
niesieniu grysu – najpierw o grub-
szej strukturze, potem – o drobniej-
szej. W ten sposób wyremontowa-
no część ul. Dworcowej w Boszko-
wie Letnisku oraz drogę pomiędzy 
Boszkowem Letniskiem a Boszko-
wem Wsią. Wykonawca - firma Ago 
Drogi poprawi wkrótce również stan 
nawierzchni dróg Witosław - Popowo 
Wonieskie oraz Garzyn – Drobnin. 
Koszty wykonania wymienionych 
czterech odcinków ustalono w prze-
targu na ok. 346 tys zł. 

===
Do 31 października br. przebu-

dowany zostanie 850-metrowy od-
cinek drogi powiatowej od początku 
Krzycka Wielkiego do ul. Mórkow-
skiej. Jest to trzeci i ostatni etap in-
westycji realizowany w dwóch mi-
nionych latach, obejmujący odcinek 
od skrzyżowania z drogą Leszno - 
Włoszakowice przez Krzycko Małe 
i Krzycko Wielkie. W przetargu na 
wykonanie tego zadania najniższą 
cenę – ok. 984 tys. zł – zaproponowa-
ła firma Nodo z Leszna. Po podpisa-

niu umowy wykonawca rozpocznie 
prace, które obejmą m.in. frezowanie 
nawierzchni bitumicznej, wykona-
nie podbudowy drogi, regulację wła-
zów kanalizacyjnych, ułożenie kra-
wężników drogowych i obrzeży, wy-
konanie kanalizacji deszczowej, bu-
dowę chodnika od ul. Mórkowskiej 
do torów kolejowych oraz ułożenie 
dwóch warstw nawierzchni asfalto-
wej. Kwotą 200 tys. zł inwestycję 
dofinansuje gmina Włoszakowice. 

===
Firma Drogbud Gostyń do 30 li-

stopada br. przebuduje 4,2 km drogi 
powiatowej od Gołanic (skrzyżowa-
nie z drogą do Krzycka Małego) do 
Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowa-
nie z drogą do Zbarzewa). W przetar-
gu zaproponowano kwotę prawie 3,2 
mln zł. Połowę kosztów pokryje dota-
cja z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a 400 tys. zł przekaże gmina Włosza-
kowice. Prócz poszerzenia jezdni do 
sześciu metrów, dla poprawy bez-
pieczeństwa zamontowane zostanie 
oświetlenie i aktywne oznakowanie 
przejścia dla pieszych oraz radar in-
formujący o prędkości ruchu pojazdu.

===
Do 30 czerwca 2021 r. spółka 

Drogbud Gostyń wykona projekt 
i przebuduje drogę powiatową - ul. 

Dworcową w Krzemieniewie, na od-
cinku 1,9 km. Koszt inwestycji to 
ponad 3,1 mln zł. Powiat otrzyma 
50 proc. dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 600 
tys. zł przekaże gmina Krzemieniewo. 

===
Istnieje duża szansa na uzyskanie 

w 2021 r. 887 tys. zł dotacji w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014-2020 na 
budowę ścieżki rowerowej z Wilko-
wic do ronda w Święciechowie i dalej 
wzdłuż obwodnicy do istniejącej już 
ścieżki w kierunku Gołanic, o łącznej 
długości 2,8 km. Prawdopodobnie pra-
ce rozpoczną się jeszcze w tym roku. 

===
Powiat leszczyński współfinansu-

je kwotą 565 tys. zł budowę dwóch 
odcinków (10,7 km) ścieżek rowe-
rowych w gminie Osieczna: z Ziem-
nic przez Świerczynę do istniejącej 
ścieżki nieopodal Kąkolewa oraz ze 
Świerczyny do Osiecznej. Termin 
zakończenia prac to 30 września br. 

=== 
Brygada remontowa Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lesznie w tym roku 
poszerzyła już odcinek drogi w Laso-
cicach oraz naprawiła odcinek drogi 
w Miąskowie. Obecnie rozpoczęła po-
szerzanie dwukilometrowego odcinka 
drogi od Hersztupowa (od drogi krajo-
wej nr 12) do Nowego Belęcina. (JAC)

Sporo inwestycji na drogach powiatowych

Zdjęcie przedstawia tereny na północny zachód od Święciechowy. Zaplanowany do budowy kolejny odcinek ścieżki rowerowej (oznaczony na czerwono) połączy już istniejące. Po lewej 
stronie doprowadzi do rowerowego traktu, którym można dojechać do Boszkowa. Natomiast po prawej stronie widać ścieżkę pieszo-rowerową na wiadukcie nad drogą ekspresową, którą 
dalej można dojechać przez Wilkowice i Mórkowo do Lipna. Od ronda na rogatkach Święciechowy dojedziemy do ul. Spółdzielczej w Lesznie.

Przebudowa części ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie była wspólnym 
zadaniem powiatu leszczyńskiego i gminy Rydzyna.

Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego ma blisko 400 ki-
lometrów. Dzięki licznym remontom i modernizacjom jej stan sukcesywnie 

się poprawia. Przy „powiatówkach” szybko przybywa też ścieżek rowerowych, 
jest już ich prawie 80 km.

ciągi pieszo-rowerowe projektowane

ciągi pieszo-rowerowe istniejące


