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Kłoda 
Droga powiatowa przez Kłodę 

w gminie Rydzyna od lat czeka na 
modernizację. Projekt przebudowy 
obejmuje 2,6 km odcinek od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką nr 309 
(dawna krajowa „piątka”) do wia-
duktu nad drogą ekspresową S5. In-
westycja przewiduje m.in. przebudo-
wę kanalizacji deszczowej i budowę 
ścieżki rowerowej. 

Radomicko 
- Górka Duchowna 
W ramach budowy drogi ekspre-

sowej S5 zmodernizowano ok. 500 
m drogi powiatowej w Radomicku 
przebiegającej w tym miejscu pod 
„ekspresówką”. Powiat leszczyń-
ski planuje zmodernizować dalszy 
jej odcinek do Górki Duchownej 
(3,3 km). Droga zostanie poszerzo-
na do sześciu metrów, a w części 
od stacji kolejowej Górka Duchow-
na do zabudowań w tej miejscowo-
ści wybudowany zostanie dodatko-
wo chodnik.  

Lipno - Osieczna 
Droga powiatowa z Lipna przez Go-

niembice do Osiecznej należy do naj-
bardziej zdegradowanych w powiecie 
leszczyńskim. Trwa opracowywanie 
projektu na modernizacje 7,5 km od-

cinka, a dokumentacja ma uwzględ-
niać także budowę ciągu pieszo-ro-
werowego. 

Łoniewo - Dobramyśl 
– Pawłowice 

Opracowany projekt techniczny 
obejmuje przebudowę 5,2 km drogi 
od Łoniewa (przy skrzyżowaniu dróg 
w kierunku Grodziska, Nowej Wsi 
i Dobramyśli) przez Dobramyśl do 
Pawłowic. Dokumentacja uwzględ-
nia budowę ścieżki rowerowej, któ-
ra połączy rozbudowywaną sieć ście-
żek rowerowych w gminie Osieczna 
z przebiegającym przez Pawłowice 
najdłuższym traktem rowerowym 
w powiecie Oporowo - Boszkowo. 

Łoniewo – Osieczna 
Powiat dysponuje projektem 

przebudowy drogi od skrzyżowa-
niu dróg w kierunku Grodziska, No-
wej Wsi i Dobramyśli przez Łonie-
wo do skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 432 w Osiecznej. W 2018 
r. wzdłuż tego odcinka wybudowana 
została ścieżka rowerowa. 

Wojnowice 
- granica powiatu 

W porozumieniu z powiatem ko-
ściańskim planowana jest przebudo-

Ambitne plany drogowe

Fot. J.Kuik
Modernizacja drogi powiatowej w Kłodzie należy do najpilniejszych zadań inwestycyjnych powiatu leszczyń-
skiego. Projekt przewiduje również wybudowanie ścieżki rowerowej.

Sieć PIFE opiera się na współ-
pracy z samorządami, dlatego lo-
kalny Punkt Informacyjny Fundu-
szy Europejskich w Lesznie znajdu-
je się przy leszczyńskim Starostwie 
Powiatowym. Od ponad dziesięciu 

lat pracownicy starostwa spotykają 
się z przedsiębiorcami, organizacja-
mi pozarządowymi, osobami fizycz-
nymi, szkołami, uczelniami i inny-
mi podmiotami, które planują inwe-
stycje w rozwój. Klientami PIFE są 

mieszkańcy i podmioty z Leszna oraz 
powiatów leszczyńskiego, rawickie-
go, kościańskiego i gostyńskiego. 

To w PIFE osoby z pomysłem na 
projekt mogą sprawdzić możliwość 
uzyskania dofinansowania. Po zdia-
gnozowaniu potrzeb następuje kwa-
lifikacja pomysłów do konkretne-
go programu, działania i konkursu. 

W związku ze skutkami finanso-
wymi pandemii koronawirusa uru-
chomione zostały programy pomo-
cowe dla firm. Szczegółowe infor-
macje mogą przedstawić pracowni-
cy PIFE w Lesznie. 

Dotacja na kapitał obrotowy – 
dla mikro, małych i samozatrudnio-
nych przedsiębiorców. Stawka jednost-

kowa: 7 845,11 zł. Poziom dofinanso-
wania 100 proc., okres realizacji od 1 
do 3 miesięcy. Notowany spadek ob-
rotów min. 30 proc. Pomoc udzielana 
będzie jednorazowo i wypłacana w jed-
nej transzy. Termin składania wnio-
sków – koniec lipca br. Szczegóły na 
stronach www.wrpo.wielkopolskie.pl 
oraz www.warp.org.pl.

Dotacje na kapitał obrotowy – 
dla średnich firm. Kwota wsparcia za-
leży od liczby zatrudnionych i przy-
znawana jest na maksymalnie 3 mie-
siące. Wypłata następuje w formie za-
liczki. Wymagany spadek obrotów 
o co najmniej 30 proc. Termin składa-
nia wniosków do 31 lipca br. Szczegó-
ły na stronie www.parp.gov.pl

Pożyczka płynnościowa dla MŚP 
w Wielkopolsce – dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Kwota po-
życzki do 300.000 zł. Oprocentowanie 
pożyczki wynosi 0 proc. Okres spłaty 
72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. 
Spadek obrotów min. 15 proc. Szczegó-
ły na stronach: www.warp.org.pl, 
www.pozyczkadlatwojejfirmy.pl, 
www.pozyczka.arrkonin.org.pl. 

Pożyczka płynnościowa z POIR – 
dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Kwota pożyczki ustalana jest in-
dywidualnie. Oprocentowanie pożyczki 
wynosi 0 proc. Okres spłaty 72 miesią-
ce. Karencja do 6 miesięcy. Brak opłat 
i prowizji. Termin składania – tryb ciągły. 
Szczegóły na stronie www.bgk.pl (JAC)

Wsparcie finansowe dla firm
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Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Euro-
pejskich powstała w celu zapewnienia benefi-

cjentom bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości 
informacji o funduszach europejskich. Jak wskazuje 
sama nazwa, PIFE to miejsca, w  których można 
uzyskać informacje o funduszach, czyli dotacjach 
i  pożyczkach dostępnych w  ramach programów 
regionalnych i krajowych.

Powiat leszczyński sukcesywnie realizuje kolej-
ne inwestycje drogowe. Aby skutecznie wyko-

rzystywać fundusze zewnętrzne na modernizację 
liczącej prawie 400 km sieci drogowej samorząd 
z wyprzedzeniem przygotowuje dokumentacje 
kolejnych inwestycji. Będą wykonane w przypad-
ku uzyskania dofinansowania, część być może 
już w  2021 r. Szacunkowa wartość inwestycji, 
na które jest opracowana lub opracowywana 
dokumentacja to ok. 70 mln zł.

wana drogi z Wojnowic w kierunku 
Nowego Dębca. Leszczyński odci-
nek ma 2,6 km i kończy się w okoli-
cach Zglińca. Powstający projekt nie 
przewiduje budowy ścieżki rowero-
wej, natomiast zaprojektowany bę-
dzie chodnik na terenie Wojnowic. 

Wilkowice 
Ul. Mórkowska w Wilkowi-

cach, na odcinku o długości 2,5 km 
od skrzyżowania z ul. Dworcową 
przez tory kolejowe do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 309 (sta-
ra krajowa „piątka”) to jeden z głów-
nych dojazdów do jednej z najwięk-
szych miejscowości powiatu lesz-
czyńskiego. 

Święciechowa 
- Wilkowice

Trzy lata temu przebudowano 
drogę powiatową przez Wilkowi-
ce, a w ub.r. oddano do użytku dru-
gą część obwodnicy Święciechowy, 
powstałej w ramach budowy drogi 
ekspresowej S5. Odcinek drogi po-
wiatowej od ronda w Święciechowie 
do wiaduktu nad S5 w Wilkowicach 
ma ok. 800 m długości. Projekt tech-
niczny przewiduje również budowę 
ścieżki rowerowej. 

Święciechowa 
Samorząd powiatowy planuje tak-

że budowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
obwodnicy Święciechowy, od ronda 

do istniejącej już ścieżki z Święcie-
chowy w kierunku Gołanic. Wyko-
rzystana na ten cel będzie m.in. droga 
serwisowa istniejąca na części tego 
odcinka. Projektowany odcinek ma 
1,7 km długości. 

Święciechowa – Leszno 
W ub.r. przebudowano drogę po-

wiatową w Święciechowie, od ronda 
przy drodze ekspresowej S5 do ronda 
z drogami w kierunku Wilkowic i Go-
łanic. Samorząd dysponuje także pro-
jektem przebudowy drogi od pierw-
szego z rond do granic Leszna (ok. 1,2 
km). Zakres prac to wykonanie dwóch 
nawierzchni asfaltowych oraz budo-
wa odcinka chodnika.  (JAC)


