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500 metrów mniej
Modernizację w dużej mierze wy-

musiła zapowiadana budowa drogi 
ekspresowej S5 Poznań - Wrocław. To 
właśnie na wysokości zjazdu w kierun-
ku Dąbcza zbudowane zostanie nowe 
skrzyżowanie z łącznikiem, którym do-
jedziemy do węzła Leszno Południe na 
ekspresówce. Aby wyeliminować ko-
lizyjność, zaprojektowano tzw. skrzy-
żowanie ślimakowe, estakady wybu-
dowane zostaną po obu stronach sta-
rej „piątki”. Takie rozwiązanie jest ko-
rzystne dla samorządu powiatowego, 
gdyż rozjazdy sięgające aż pół kilome-
tra w kierunku Dąbcza będą zbudowa-
ne w większości z pieniędzy Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Milion taniej
W przetargu na modernizację dro-

gi powiatowej od „piątki” do Dąb-
cza uczestniczyło osiem fi rm. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła spół-
ka Strabag, która w ubiegłym roku 
przebudowała drogę powiatową w 
gminie Osieczna. Powiat za inwe-
stycję zapłaci 3,2 mln zł, o ponad mi-
lion mniej, niż przewidywał kosztorys 
inwestorski. Modernizacja drogi pod-
niesie komfort i bezpieczeństwo jaz-
dy, co jest ważne przede wszystkim 
dla mieszkańców gminy Rydzyna. Jej 
samorząd wziął to pod uwagę podczas 
planowania budżetu i dofi nansował in-
westycję kwotą 300 tys. zł. Powiat 
na przebudowę drogi dostanie 50 proc. 

Bezpieczniej do Dąbcza

Prawie na całym odcinku droga została już poszerzona do sześciu metrów. Obecnie trwa frezowanie drugiego 
pobocza, które również zostanie wzmocnione.

Budowa ścieżki rowerowej w Dąbczu jest już mocno zaawansowana.

W radzie zasiada drugą kadencję 
i nadal jest w jej składzie najmłod-
szym radnym (36 lat). W tej kaden-
cji powierzono mu funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, a po-
nadto jest członkiem Komisji Bu-
dżetu, Planowania i Rozwoju. Pra-
cy na rzecz społeczeństwa uczył się 
już jako nastolatek, współtworząc 
przed 20 laty koło Związku Młodzie-
ży Wiejskiej w Przybyszewie. Stery 
oddał młodszym, ale nadal wspiera 
tę przekształcaną w stowarzyszenie 
organizację. 

Prosząc społeczeństwo o mandat 
radnego, deklarował przede wszyst-
kim zajęcie się propagowaniem bu-
dowy ścieżek rowerowych.

– Cieszę się, że władze powiatu 
widzą coraz większą potrzebę budo-
wy ścieżek w standardzie, który zado-
woli rowerzystów – podkreśla radny 
Remigiusz Leciejewski. – Jak bar-
dzo są one potrzebne, można prze-
konać się patrząc na mnóstwo osób 
korzystających z asfaltowej ścież-
ki pieszo-rowerowej Leszno-Nowa 
Wieś-Pawłowice. Mam wielką na-
dzieję, że przy okazji budowy drogi 
ekspresowej S5 i modernizacji drogi 
krajowej nr 12 wybudowana zosta-
nie piękna ścieżka łącząca Lasocice 
z Lesznem. Ponadto istnieje potrze-
ba wybudowania rowerowych trak-

tów, które połączą Leszno z Rydzyną, 
Lipnem i Kąkolewem. Moim marze-
niem jest także ścieżka łącząca Go-
łanice z Boszkowem i wiele innych.

Radny Leciejewski zawodowo re-
alizuje się jako współwłaściciel fi r-
my Biuro Partner, a relaks odnajduje 
w czynnym wypoczynku na rowerze 
lub w kajaku. Razem z żoną Agatą 
cieszą się, że ich 2-letnia córka Mag-
dusia niedługo zacznie samodzielnie 
jeździć na rowerku.

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego

Radny Remigiusz Leciejewski
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Remigiusz Leciejewski w Radzie Powiatu Leszczyń-
skiego reprezentuje gminy Święciechowa i Lipno, 
stanowiące jeden okręg wyborczy. Mandat radne-
go uzyskał po raz drugi, startując z listy Leszczyń-
skiego Porozumienia Samorządowego.

Kolumnę sponsoruje 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Opracował Jacek Kuik

Od miesiąca spółka Strabag modernizuje drogę po-
wiatową łączącą krajową „piątkę” z Dąbczem i bu-
duje wzdłuż niej ścieżkę rowerową. Termin zakoń-
czenia prac największej z tegorocznych inwestycji 
powiatu leszczyńskiego to koniec sierpnia.

dotacji z Narodowego Programu Roz-
budowy Dróg Lokalnych.

 
Pomyślano o rowerzystach

Wykonawcy poszerzyli już z jed-
nej strony jezdnię do sześciu metrów. 
Obecnie trwa m.in. frezowanie dru-
giego pobocza. Obok drogi wybu-
dowana zostanie ścieżka pieszo-ro-
werowa o szerokości 2,5 m – od kra-
jowej „piątki” do końca lasu po le-
wej stronie drogi, a dalej do Dąbcza 
- po prawej. Pierwszy odcinek bę-
dzie miał nawierzchnię asfaltową, 
natomiast drugi wykonany zostanie 
z kostki betonowej. Dzięki tym pra-
com radykalnie wzrośnie bezpie-
czeństwo rowerzystów i pieszych. 
 
Przejściowe utrudnienia

Strabag ma czas na wykonanie mo-
dernizacji do końca sierpnia br., ale praw-
dopodobnie fi rmie uda się szybciej upo-

rać z pracami. Obecnie trwa ich najtrud-
niejszy etap, wymagający wprowadzenia 
utrudnień w ruchu. Odbywa się on wy-
łącznie w jednym kierunku – od Leszna 
do Dąbcza. Zmiany dotyczą także kurso-
wania autobusów komunikacji miejskiej. 

Ruch w obu kierunkach przywrócony zo-
stanie na początku maja, jednak nie za-
kończy to utrudnień dla kierowców. Dro-
gowcy poproszą ich wtedy o dużą wyro-
zumiałość, bo kłaść będą warstwę ście-
ralną asfaltowej nawierzchni.


