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Bezpośrednio
do klienta

Odcinek drogi powiatowej Lesz-
no-Święciechowa-Jezierzyce Koś-
cielne był jednym z pierwszych 
wyremontowanych przez Powiat 
Leszczyński. Mimo że na pierwszy 
rzut oka nawierzchnia po 10 latach 
użytkowania nie budzi zastrze-
żeń, to jednak w celu utrzymania 
jej w dobrej kondycji potrzebne 
jest wykonanie zabiegu, zwanego 
przez drogowców „podwójnym 
powierzchniowym utrwaleniem na-

Będą utrudnienia

Droga powiatowa Leszno-Święciechowa-Jezierzyce Kościelne po przepro-
wadzonej modernizacji stała się jeszcze ważniejszym traktem komunika-
cyjnym. W celu utrzymania nawierzchni w dobrym stanie potrzebne jest jej 
powierzchniowe utrwalenie, co wykonane zostanie jeszcze w czerwcu.

Marcin Barczyk (38 lat) w Ra-
dzie Powiatu Leszczyńskiego re-
prezentuje Miasto i Gminę Osiecz-
na. Jest to jego pierwsza kadencja 
w samorządzie.

 Wystartował z listy Platformy 
Obywatelskiej, która w Radzie Po-
wiatu Leszczyńskiego posiada w tej 
kadencji trzech swoich reprezen-
tantów.

Pan Marcin z zawodu jest praw-
nikiem i prowadzi własną Kancelarię 
Radcy Prawnego. Jego doświadcze-
nie zawodowe rada postanowiła wy-
korzystać, powierzając mu funkcję 
sekretarza Komisji Rewizyjnej. Jest 
też członkiem Komisji Spraw Spo-
łecznych.

Radny Marcin Barczyk uważa, że 
w tej kadencji Rada Powiatu Lesz-
czyńskiego powinna szczególnie 
zadbać o poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu jazdy na drogach powia-
towych.

– Powinniśmy utrzymać dobre 
tempo przebudowy dróg powiato-
wych o największym natężeniu ruchu, 
a także – jeżeli starczy na to pieniędzy 
– zadbać o drogi bardziej lokalne 
– podkreśla Marcin Barczyk. – Dla 
mieszkańców ważne są także dro-
gi wojewódzkie i krajowe, dlatego 
– jako Powiat Leszczyński – powiśmy 
współpracować z ich zarządcami 

i zachęcać do podjęcia prac. Obecnie 
należy dążyć do poprawy stanu drogi 
nr 12 z Leszna w kierunku Gostynia.

Wsparciem dla pana Marcina jest 
żona Adriana oraz córki: Weronika, 
Julia i Aleksandra. Oprócz opieki 
nad własną rodziną, razem ze swoim 
ojcem, opiekuje się jeszcze... 120 
rodzinami pszczelimi, a te pracowite 
owady rewanżują się wsparciem dla 
rodzinnego budżetu. Relaksu radny 
Barczyk szuka także przy uprawie 
swojej bogatej kolekcji odmian wi-
norośli oraz podczas treningów ta-
ekwondo w klubie Grom Leszno.
 (JAC)

Powiatu Leszczyńskiego

Radny Marcin Barczyk

1 czerwca 2015 roku minęło 40 lat od chwili utworzenia województwa lesz-
czyńskiego. Z tej okazji starosta Jarosław Wawrzyniak wspólnie z prezyden-
tem Łukaszem Borowiakiem zaprosili na spotkanie urzędujących w latach 
1975-98 wojewodów i wicewojewodów. Ten okres wspominali wojewodowie: 
Eugeniusz Pacia, Eugeniusz Matyjas i Zbigniew Haupt oraz wicewojewodo-
wie: Ewa Szałańska, Jan Wojciechowski, Kazimierz Zgoła i Adam Mytych. 
Na spotkaniu zabrakło Joanny Krumrey i Edmunda Jankowskiego.  (JAC)

Agencja Interaktywna ClearSense oraz Starostwo Powiatowe w Lesznie 
zapraszają właścicieli fi rm oraz menedżerów z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw na spotkanie szkoleniowe z zakresu e-marketingu. Uczest-
nicy dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystać internet do bezpośredniego 
dotarcia do potencjalnego klienta. Oprócz podstaw e-marketingu poznają ak-
tualne trendy w internecie oraz zasady budowania strategii obecności w sieci. 
Każdy uczestnik spotkania otrzyma certyfi kat Akademii ClearSense.

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2015 roku w sali nr 18 Starostwa 
Powiatowego w Lesznie, pl. Kościuszki 4b. Udział w nim jest bezpłatny. 
Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu proszę przesyłać na adres: 
mnowicka@clearsense.pl (JAC)
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wierzchni”. Polega to na pokryciu 
nawierzchni emulsją bitumiczną, 
a następnie warstwą grysu, po-
nownie warstwą emulsji i kolejną 
warstwą grysu o mniejszej granu-
lacji. Wykonanie prac w tej tech-
nologii wymaga kilku pogodnych 
dni, dlatego wykonawca czeka na 
odpowiedni moment. 

W chwili rozpoczęcia robót – co 
nastąpi jeszcze w czerwcu – wystą-
pią utrudnienia w ruchu drogowym. 

Wprowadzone zostanie ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. 

– Droga na odcinku Leszno-Świę-
ciechowa-Jezierzyce Kościelne przez 
cały czas prowadzenia robót będzie 
przejezdna, jednak zalecane będą 
objazdy. Dla jadących z kierunku 
Leszna w kierunku Włoszakowic 
przez: Lasocice, Długie Stare, Pio-
trowice i Zbarzewo, natomiast dla 
jadących z kierunku Włoszakowic do 
Leszna przez: Krzyżowiec, Zbarzewo, 
Piotrowice, Długie Stare i Lasocice 
– wyjaśnia Marian Kaczmarek, 
kierownik Zarządu Dróg Powia-
towych w Lesznie. 

Utrudnienia kierowcy napotkają 
również w Osiecznej, gdzie w pierw-
szym etapie remontu zamknięta zo-
stała ul. Frankiewicza. Powiat Lesz-
czyński przy fi nansowym wsparciu z 
tzw. „schetynówek” i Gminy Osiecz-
na prowadzi modernizację drogi 
powiatowej przebiegającej przez 
Osieczną i dalej do Berdychowa. Na-
stępnie kolejno będą remontowane 
dalsze odcinki drogi.  

W tym roku modernizowana bę-
dzie także droga Rydzyna-Dąbcze 
i przebudowywane mosty na drodze 
Włoszakowice-Wijewo, co również 
spowoduje okresowe utrudnienia 
w ruchu. 

 (JAC)

Przedstawiamy radnych

Powiat Leszczyński realizuje w tym roku kilka znaczących inwestycji 
drogowych, które poprawią komfort i bezpieczeństwo jazdy. W momencie 
prowadzenia prac występować będą okresowe utrudnienia w ruchu.

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

godz.12.00

29
czerwca

2015

Spotkanie informacyjne pn. 
„Pozadotacyjne formy wsparcia na rozpoczęcie

i rozwój działalności gospodarczej”.Zgłoszenia:

Telefon:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesz-
nie zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone możli-
wościom pozyskiwania funduszy europejskich dla osób, 
które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

e-mail:
leszno.fe@wielkopolskie.pl

65 529 68 06
65 525 69 66

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Lesznie,
sala nr 18 (na parterze)

W godz.: 10.00-13.00

godz.12.00

1
lipca

2015

Spotkanie informacyjne pn. 
„Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych 

na aktywizację społeczną i zawodową”.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Lesznie,
sala nr 18 (na parterze)

W godz.: 10.00-13.00


