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Powiat leszczyński zarządza aż ok. 400 km dróg w siedmiu gminach. Jak co roku samorząd wykonuje bardzo dużo inwestycji, 
najczęściej we współpracy z gminami, dzięki czemu poszerzana jest sieć ścieżek rowerowych, a drogi i chodniki zyskują nowe 
nawierzchnie. W tym roku na wszystkie inwestycje powiat wyda 18 mln zł, tj. 30 proc. budżetu.

Drogi powiatowe
Spółka Drogbud Gostyń za-

kończyła przebudowę ul. Dwor-
cowej w Krzemieniewie, która 
jest ważną komunikacyjnie dro-
gą powiatową. Odcinek od skrzy-
żowania z drogą krajową nr 12 
do ronda w centrum Krzemie-
niewa (1,9 km) ma ujednolico-
ną do 6 metrów szerokość jezd-
ni, przebudowano 370 mb chod-
nika i zbudowano 360 mb ciągu 
pieszo-rowerowego. Koszt in-
westycji to 3.147.500 zł, z cze-
go połowę pokryła dotacja z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, a resztę wydały: powiat – 
ok. 970 tys. zł i gmina Krzemie-
niewo – 600 tys. zł. 

Za 736 tys. zł Przedsiębiorstwo 
Dróg i Ulic z Leszna przebudowa-
ło 1,3 km drogi powiatowej po-
między Henrykowem a Strzyże-
wicami. Inwestycja została w ca-
łości sfinansowana z dotacji uzy-
skanej z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Pozostałe 
dwa odcinki drogi między Strzy-
żewicami, a drogą wojewódzką 
z Leszna do Góry (łącznie 4 km) 
zostaną do 31 sierpnia br. wyre-
montowane metodą podwójne-
go powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni. Prace za 201 tys. zł 
wykona spółka Gart z Golędzi-
nowa. 

Metodą  podwójnego po -
wierzchniowego utrwalenia fir-
ma Bitumdrog wyremontowała 
nawierzchnię 7,5 km dróg powia-
towych na terenie gminy Krze-
mieniewo: - Oporowo - granica 

powiatu leszczyńskiego (800 m), 
z Garzyna w kierunku Franko-
wa (1250 m), Drobnin - Lubonia 
(5 km) oraz w Luboni (550 m). 
Prace warte 376 tys. zł zostały 
sfinansowane przez powiat lesz-
czyński i gminę Krzemieniewo.

Także metodą podwójnego po-
wierzchniowego utrwalenia na-
wierzchni firma Gart z Golędzi-
nowa wyremontuje 8 km dróg 
powiatowych na terenie gmin 
Osieczna, Lipno, Krzemieniewo 
i Włoszakowice: - Bukówiec Gór-
ny - Machcin (2 km), Berdycho-
wo - Świerczyna (2,3 km), Lesz-
no - Gronówko (2,3 km), Lipno - 
Żakowo (1,2 km) i Hersztupowo 
- Nowy Belęcin (200 m).

Do końca sierpnia br. Przed-
siębiorstwo Dróg i Ulic z Lesz-
na ułoży dwie warstwy asfaltu 
na 900-metrowym odcinku dro-
gi powiatowej łączącej Świę-
ciechowę z Wilkowicami. Wartą 
650 tys. zł inwestycję wesprze 
kwotą 200 tys. zł gmina Świę-
ciechowa.

Do sześciu metrów brygada re-
montowa Zarządu Dróg Powia-
towych poszerzyła drogę powia-
tową z Grodziska do skrzyżowa-
nia z drogą Łoniewo - Dobramyśl 
(1,1 km). Powiat wybierze w prze-
targu firmę, która do końca wrze-
śnia ułoży warstwę ścieralną as-
faltu na poszerzonej drodze. Ro-
boty sfinansują powiat i gmina 
Osieczna. 

Drogbud Gostyń przebudowuje 
obecnie 1,9 km drogi powiatowej 
Górka Duchowna - Targowisko. 

Wraz z budową 100 m chodnika 
w Górce Duchownej inwestycja 
kosztować będzie ok. 1,6 mln zł. 
Zadanie uzyskało dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Udział wła-
sny pokryją powiat leszczyński 
i gmina Lipno. 

Ta sama firma do końca sierp-
nia przebuduje 470-metrowy od-
cinek drogi powiatowej w Garzy-
nie, w kierunku Frankowa. Inwe-

stycję wartą 254 tys. zł sfinansują 
powiat leszczyński i gmina Krze-
mieniewo.

Ścieżki rowerowe
Wybudowanie 2,6 km ścieżki 

rowerowej łączącej Wilkowice 
z rondem na rogatkach Święcie-
chowy i dalej ze ścieżką rowero-
wą w kierunku Boszkowa to część 
projektu o wartości ok.1,2 mln zł. 
Powiat otrzymał blisko 890 tys. zł 

dofinansowania z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020, a wkład 
własny pokryły powiat i gmi-
na Święciechowa. W przyszło-
ści przy rondzie ma powstać Po-
wiatowy Węzeł Rowerowy Świe-
ciechowa, gdzie rowerzyści będą 
mogli odpocząć, wybrać trasę na 
mapie ścieżek rowerowych, czy 
też skorzystać z podstawowych 
narzędzi rowerowych. 

W Kąkolewie przy ul. Krzy-
wińskiej do końca sierpnia prze-
budowany zostanie 475-metro-
wy odcinek chodnika na ścieżkę 
rowerową.

Chodniki
Co roku budowane są tak-

że, wspólnie z gminami, chod-
niki przy drogach powiatowych. 
W Maruszewie firma Wiler-Bud 
z Nowej Wsi wybudowała 270 m 
chodnika. Koszty ok. 100 tys. zł 
powiat leszczyński pokrył wspól-
nie z gminą Rydzyna. W Długich 
Starych z kolei powstał 430-me-
trowy trakt przy ul. Jesiennej. 
Wykonawca, firma Nodo z Lesz-
na, otrzymała ok. 160 tys. zł 
z budżetów powiatu leszczyń-
skiego i gminy Święciechowa. 
W Robczysku natomiast Drog-
tranz z Góry wybudował 215 m 
chodnika za 65,5 tys. zł. Koszty 
pokrył powiat leszczyński i gmi-
na Rydzyna. 

Do końca lipca br. wybudo-
wany zostanie 50-metrowy od-
cinek chodnika w Pawłowicach, 
a do końca sierpnia - 65-metro-
wy w Garzynie. (JAC)

Dla kierowców, rowerzystów i pieszych

▲ Największą tegoroczną inwestycją drogową była przebudowa blisko dwukilometrowej ulicy Dworcowej 
w Krzemieniewie.

▲ Na nowej ścieżce rowerowej, przy rondzie w Święciechowie, rozpoczął się rajd rowerowy „Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego. W tym miejscu, 
gdzie zbiegają się ścieżki z trzech kierunków, powstanie pierwszy powiatowy węzeł rowerowy.
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