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W tym roku głównym zadaniem brygady dzia-
łającej w strukturach Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lesznie było poszerzenie ponad dwukilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej z Witosławia do Popo-
wa Wonieskiego. Przed remontem miała ona około 
3,5 metra szerokości, co podczas mijania się samo-
chodów zmuszało jednego z kierowców do zjazdu na 
pobocze. Po remoncie szerokość wzrosła do ponad 5 
metrów. Poszerzenie drogi wymusiło wycięcie ponad 
20 drzew, ale zdecydowana większość z nich pozo-
stała, ku uciesze pszczelarzy, których owady każdej 
wiosny zbierają na nich pożytek. Koszty wykonaw-
stwa pokrył powiat leszczyński, natomiast za mate-
riały budowlane zapłaciły wspólnie samorządy po-
wiatu i gminy Osieczna. 

Aby zapewnić solidność prowadzonych prac pobo-
cza zostały wykorytowane, a następnie wykonano nową 
podbudowę z betonu i tłucznia oraz ułożono dwie war-
stwy masy bitumicznej. Wykonano także tzw. ścinkę po-
boczy oraz wyprofilowano przydrożne rowy, aby po-
prawić skuteczność odprowadzenia wody podczas in-
tensywnych opadów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ma pod swo-
ją opieką aż około 400 km dróg, a w tej liczbie nie bra-
kuje odcinków wymagających interwencji brygady re-
montowej.

W bieżącym roku wykonała ona ponadto trzy mniej-
sze zadania, stosując podobną technologię, jak na od-
cinku Witosław - Popowo Wonieskie. Pracownicy ZDP 
poszerzyli około 500 m2 drogi w rejonie skrzyżowania 
w Żakowie. Poszerzenie fragmentów drogi, szczegól-
nie na łukach pomiędzy Lipnem a Osieczną, znacznie 
poprawiło bezpieczeństwo na tym odcinku. Warto do-
dać, że ta droga stanowi objazd dla pojazdów ponadga-
barytowych, które na drodze krajowej nr 5 nie miesz-
czą się pod wiaduktem kolejowym w rejonie Karolew-
ka. Czwartym tegorocznym zadaniem brygady remon-
towej był remont newralgicznych odcinków pomiędzy 
Karchowem a Świerczyną, gdzie wykonano poszerze-
nia o łącznej powierzchni 920 m2.

Udany rok drogowej brygady remontowej

Podczas oficjalnego otwarcia wyremontowanej drogi Witosław - Popowo Wonieskie pracownikom brygady remontowej za dobrze 
wykonaną pracę podziękowały władze powiatu leszczyńskiego i gminy Osieczna.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
pomyślności w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym

Mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego
życzą 

przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego 

Jan Szkudlarczyk
starosta leszczyński 

Jarosław Wawrzyniak

 
 

 

 

Strona sponsorowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie
- opracował Jacek Kuik

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

12.2017

Część inwestycji drogowych, związa-
nych przede wszystkim ze wzmacnia-
niem skrajni dróg i ich poszerzaniem, 
wykonuje brygada remontowa Za-
rządu Dróg Powiatowych w Lesznie. 
Pozwala to realizować mniejsze in-
westycje bez ogłaszania przetargów 
i - co najważniejsze - znacznie taniej.


