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Zbliżająca się zima tylko na chwilę przyhamuje inwestycje drogowe realizowane w powiecie leszczyńskim. W ostatnich tygodniach 
sporo przebudowanych odcinków oficjalnie oddano do użytku, rozpoczęto kolejne inwestycje i kilka innych czeka też na ten moment. 

Komfortowo z Grodziska
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 

z Leszna ułożyło asfalt na 1,2 km 
drogi powiatowej od Grodziska 
do skrzyżowania z drogą powiato-
wą Łoniewo – Dobramyśl. Wcze-
śniej droga ta została poszerzo-
na do 6 metrów przez brygadę 
remontową Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Lesznie. Całość 
prac kosztowała ok. 500 tys. zł. 
Na ich sfinansowanie powiat otrzy-
mał  wsparcie z gminy Osieczna. 
W ub.r. przy tej drodze po-
wstała ścieżka rowerowa, któ-
rą wybudowała gmina Osiecz-
na w ramach zadania obejmu-
jącego wykonanie aż 10,7 km 
ścieżek rowerowych przy drogach 
powiatowych. Wówczas gminę 
kwotą 565 tys. zł wsparł powiat. 

Z Górki Duchownej 
do Targowiska jest wygodniej

Blisko 1,6 mln zł kosztowa-
ła przebudowa drogi powiatowej 
z Górki Duchownej do Targowi-
ska oraz budowa ciągu pieszo-
-rowerowego z Górki Duchow-
nej do stacji kolejowej. Inwesty-
cja została  dofinansowana z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, a wynoszący ponad 600 
tys. zł udział własny pokryto z bu-
dżetów powiatu leszczyńskiego 
i gminy Lipno. W poprzednich 
latach  brygada remontowa ZDP 
wyremontowała drogę Targowi-
sko - Radomicko, a w samym Ra-
domicku w ramach budowy S5 
powstał nowy, kilkusetmetrowy 
odcinek drogi powiatowej.  

Święciechowa – Wilkowice 
po przebudowie

Po wcześniejszym wybudo-
waniu ścieżki rowerowej, ułożo-
no także nową nawierzchnię na 
jezdni drogi powiatowej, od ron-
da w Święciechowie do wiaduk-
tu nad S5 w Wilkowicach. Przed-
siębiorstwo Dróg i Ulic z Lesz-
na przebudowało ten  900-me-
trowy odcinek za 650 tys. zł. 
W pokryciu tych kosztów po-
wiat otrzymał wsparcie finansowe 
z gminy Święciechowa.

Strzyżewice – Henrykowo: 
jest bezpieczniej

Z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych sfinansowa-
na została przebudowa najbar-
dziej zniszczonego, 1,3-kilome-
trowego odcinka drogi powia-
towej pomiędzy Henrykowem 
a Strzyżewicami. Pozostałe 4 km 
tej drogi naprawiła powiatowa 
brygada wzmacniając pobocza, 
a następnie zewnętrzna firma wy-
konała podwójne powierzchnio-
we utrwalenie nawierzchni jezdni. 
We wspólnych planach powiatu 

i gminy Święciechowa jest jeszcze 
remont drogi przez Strzyżewice 
do drogi krajowej nr 12.

Rowerem przez Kąkolewo
Brak miejsca w pasie drogo-

wym uniemożliwia przeprowa-
dzenie ścieżki rowerowej przez 
całe Kąkolewo. Udało się jed-
nak stworzyć kolejny, 475-me-
trowy odcinek. Przebudowa-
no chodnik na 2,5-metrowy 
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
ul. Krzywińskiej, od szkoły aż 
za skrzyżowanie z ul. Jabłonko-
wą. Inwestycja poprawiła bezpie-
czeństwo rowerzystów, których 
nie brakuje wśród uczniów kąko-
lewskiej szkoły. Zadanie zostało 
sfinansowane przez powiat lesz-
czyński i gminę Osieczna.

Droga Gronówko 
– Wyciążkowo szersza
Sporym zadaniem dla brygady 

remontowej ZDP było poszerze-
nie do 6 metrów dotychczas bar-
dzo wąskiej drogi z Gronówka do 
Wyciążkowa (1,7 km). Docelowo 
jej nawierzchnia zostanie ujedno-
licona przez jej podwójne utrwa-
lenie emulsją i grysem.

Teraz w Przybyszewie 
Powiatowa brygada remonto-

wa swoje przedostatnie tegorocz-
ne zadanie wykonuje w Przyby-
szewie. Trwa poszerzanie 1,3 km 
ul. Wiejskiej. Inwestycja jest fi-
nansowana przez powiat lesz-
czyński i gminę Święciechowa.

Ciąg pieszo – rowerowy 
i parkingi 

we Włoszakowicach
Do 20 grudnia br. wybudowa-

nych zostanie ok. 30 miejsc po-
stojowych przy ul. Kurpińskiego 
we Włoszakowicach, na  250-me-
trowym odcinku od ronda do ul. 
Zalesie (po lewej stronie). W ra-
mach inwestycji finansowanej 
wspólnie przez powiat leszczyń-
ski i gminę Włoszakowice obec-
ny chodnik zastąpi 2,5-metrowy 
ciąg pieszo-rowerowy z kostki 
betonowej. Koszt inwestycji to 
ok. 300 tys. zł. 

Bezpieczniejsze przejścia
Do 29 października wykonaw-

cy mogą zgłaszać swoje ofer-
ty na przebudowę 7 bardzo waż-
nych przejść dla pieszych. Za-
danie zreal izowane zostanie 

z 80-procentowym dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (maksymalnie to 488 
tys. zł). Do przebudowy wybra-
no po jednym przejściu w każdej 
z siedmiu gmin powiatu. W więk-
szości są one zlokalizowane w po-
bliżu szkół - w Kąkolewie, Paw-
łowicach, Rydzynie i Wijewie. 
Ponadto przebudowane zostanie 
przejście dla pieszych w Mórko-
wie w pobliżu kościoła, w Świę-
ciechowie przy skrzyżowaniu 
ul. Leszczyńskiej i Kosmonautów, 
a w Boszkowie powstanie nowe 
- w rejonie głównego parkingu przy 
ul. Dworcowej. Wszystkie przej-
ścia posiadać będą oświetlenie, a na 
jezdni przed nimi  zastosowane zo-
staną pasy wibracyjno - akustycz-
ne, aby jeszcze bardziej wzmóc 
uwagę kierowców. Dodatkowo 
w Mórkowie, Rydzynie, Wijewie 
i Boszkowie ustawione zostaną ra-
dary informujące o prędkości ruchu 
pojazdów. Wykonawcy będą mieli 
czas na wykonanie prac do końca 
sierpnia 2022 r. Powiat leszczyń-
ski złożył wniosek o dofinansowa-
nie modernizacji lub wybudowanie 
7 kolejnych przejść dla pieszych, 
także po jednym w każdej z gmin 
- w Brennie, Maruszewie, Oporów-

ku, Świerczynie, Święciechowie, 
Wilkowicach i Włoszakowicach. 

Wkrótce Kłoda
Jeszcze w tym roku  leszczyń-

ska firma Nodo rozpocznie prze-
budowę drogi powiatowej prze-
biegającej przez Kłodę. Ta war-
ta aż 6 mln zł inwestycja realizo-
wana jest pomimo tego, że wnio-
sek o dotację z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg znajduje się 
na liście rezerwowej. Powiat lesz-
czyński występujący jako inwe-
stor otrzyma finansowe wsparcie 
z gminy Rydzyna. Zmodernizowa-
na droga wraz z przebiegającą przy 
niej ścieżką rowerową i chodnika-
mi ma być gotowa do maja 2022 r.

Droga w Wilkowicach 
do przebudowy

W ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych w przyszłym 
roku rozpocznie się warta ok. 
5 mln zł przebudowa ul. Mórkow-
skiej w Wilkowicach (wraz z bu-
dową ścieżki rowerowej) łączą-
cej wieś ze starą „piątką". Dotacja 
dla powiatu wyniesie aż 95 proc. 
kosztów inwestycji.  (JAC)

Jedne inwestycje się kończą, inne rozpoczynają

 Fot. J. Kuik 
▲ Każdą większą inwestycję kończy symboliczne przecięcie wstęgi. Droga ze Święciechowy do Wilkowic połączyła dwie gminy, dlatego za nożyczki 
chwycili wójtowie Marek Lorych ze Święciechowy i Łukasz Litka z Lipna. Swoje kawałki wstęgi na pamiątkę zabrali również starosta Jarosław Waw-
rzyniak i Wojciech Rajewski, prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna, które zrealizowało inwestycję.
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