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Zakończyły się dwie spośród wielu inwestycji zaplanowanych w 2018 roku 
w powiecie leszczyńskim. Drogę powiatową przez Brenno do drogi wojewódz-
kiej nr 305 oraz ulicę Poniatowskiego w Rydzynie przebudowało Przedsiębior-
stwo Dróg i Ulic z Leszna.

Brenno 
Przebudowa drogi powiatowej 

z Brenna (od ul. Ogrodowej) do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką Wscho-
wa – Wolsztyn stała się możliwa po 
uzyskaniu przez powiat leszczyń-
ski ponad 1,1 mln zł dofi nansowania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Zakładano, że inwestycja kosz-
tować będzie 1,8 mln zł, jednak pod-
czas przetargu okazało się, że będzie 
ona droższa o ponad 80 tys. zł. Bra-

kującą kwotę dołożyły powiat lesz-
czyński i gmina Wijewo. Zakres prac, 
oprócz ułożenia nowej nawierzchni 
asfaltowej, obejmował przebudowę 
chodników, ułożenie krawężników, 
ścieku i obrzeży betonowych, prze-
budowę studzienek ściekowych, od-
tworzenie rowów, umocnienie pobo-
czy oraz zagospodarowanie terenów 
zieleni. Gmina Wijewo z kolei sfi nan-
suje przebudowę (łączącego się z dro-
gą powiatową) odcinka prowadzącej 
na letnisko ul. Wczasowej w Brennie.

<p lang=”pl-PL”>Z wykonaniem 
części prac drogowcy musieli pocze-
kać do wykonania (zleconej przez 
gminę) w tym rejonie kanalizacji sa-
nitarnej w Brennie. Przebudowany od-
cinek drogi ma 2,1 km długości. In-
westycja ta toczyła się równolegle 
z wykonywaną od 2017 r. przebudo-
wą i budową drogi od wojewódzkiej 
„305-tki” w Wijewie, przez Brenno, 
Zaborówiec, Włoszakowice, Bukó-
wiec Górny i Boguszyn do mającego 
powstać węzła „Nietążkowo” na S5.
<p lang=”pl-PL”>Decydujące zna-
czenie w przyznaniu dotacji na obie 
te inwestycje miał nie tylko doskona-
le przygotowany projekt, ale również 

przykładna współpraca kilku samo-
rządów w dążeniu do wspólnego celu, 
którym jest ułatwienie ruchu kołowe-
go oraz poprawa komfortu i bezpie-
czeństwa poruszania się pieszych i ro-
werzystów.

Rydzyna
Ulica Poniatowskiego w Rydzy-

nie obecnie posiada status drogi po-
wiatowej, ale od 2019 roku zarząd nad 

nią przejmie gmina Rydzyna. Przed tą 
zmianą samorządy powiatu leszczyń-
skiego i gminy Rydzyna zdecydowa-
ły się przeprowadzić jej remont i po 
połowie go sfi nansować. Wyłonione 
w przetargu Przedsiębiorstwo Dróg 
i Ulic z Leszna wykonało prace za 
około 540 tys. zł. Na remontowanym 
360-metrowym odcinku jezdnia zosta-
ła poszerzona do 5,5-6 m i przykryta 
nowym asfaltem. Ułożono także kra-
wężniki i odwodnienie.

 (JAC)

Dwie inwestycje
już gotowe

W ramach inwestycji zrealizowanej przez powiat lesz-
czyński w Brennie odmieniony został wizerunek ul. Kargow-
skiej, ul. Kościelnej (na zdjęciu) i części ul. Leszczyńskiej.

Przebudowa ul. Poniatowskiego w Rydzynie sfi nan-
sowana została wspólnie przez powiat leszczyński 
i gminę Rydzyna.

W Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru i Go-
spodarki Nieruchomościami Starostwa Powiato-
wego w Lesznie zakończono realizację projektu 
wartego 4,1 mln zł. Dzięki temu formę cyfrową zy-
skało kolejnych 633 tys. dokumentów. Projekt uła-
twi korzystanie z zasobów geodezyjnych, a także 
umożliwi załatwienie wielu spraw przez internet.

Digitalizacja zasobów geode-
zyjnych w Starostwie Powiato-
wym w Lesznie trwa już od 2012 
roku. Przyspieszenie tego proce-
su stało się możliwe dzięki uzy-
skaniu około 3 mln zł dofi nanso-
wania z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020. To aż 80 proc. nakła-
dów na realizację projektu „Two-
rzenie, modernizacja i aktualiza-
cja geodezyjnych rejestrów pu-
blicznych i standardowych opra-
cowań kartograficznych groma-
dzonych w państwowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym 
Starostwa Powiatowego w Lesz-
nie i ich udostępnianie za pomo-
cą e-usług”. 

Projekt przebiegał wielotoro-
wo i obejmował również przetwo-
rzenie analogowych map zasad-
niczych do formy numerycznej. 
W tym celu zlecono prace geode-
zyjne aż na 38 obrębach ewiden-
cyjnych o powierzchni 27.357 ha, 
stanowiących 34 proc. powierzch-
ni powiatu leszczyńskiego.

- W ramach projektu pracami 
objęto w całości gminę Osieczna, 
Krzemieniewo, Lipno oraz czę-

ściowo gminę Włoszakowice - wy-
jaśnia Piotr Mańkowski, geodeta 
powiatowy. - W postaci cyfrowej 
zapisano w ramach projektu oko-
ło 633 tysiące stron dokumentów 
mających do tej pory tylko formę 
klasyczną.

W ramach projektu również za-
kupiono sprzęt i oprogramowanie 
umożliwiające świadczenie usług 
elektronicznych poprzez zalogo-
wanie się na portalu https://lesz-
czynski.webewid.pl.

- Bardzo ułatwi to pracę pro-
fesjonalistom - podkreśla Piotr 
Mańkowski. - Docelowo geodeci, 
a także komornicy sądowi i rze-
czoznawcy majątkowi będą mo-
gli wykonać wszystkie czynno-
ści przez internet, bez konieczno-
ści osobistych wizyt w wydziale. 
Celem zrealizowanego projektu 
było uzyskanie najwyższego moż-
liwego, 5. poziomu dojrzałości e-
-usług. 

Nadal część terenu powia-
tu leszczyńskiego posiada tylko 
mapy analogowe, dlatego proces 
digitalizacji będzie sukcesywnie 
kontynuowany.

 (JAC)

Geodezja powiatu
bardziej cyfrowa
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