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Około 16,2 mln zł przeznaczono już w tegorocz-
nym budżecie powiatu leszczyńskiego na inwesty-
cje. To efekt skutecznych starań samorządu o dofi -
nansowania inwestycji drogowych z funduszy ze-
wnętrznych.

W grudniu 2018 r. uchwalono 
budżet na niższym poziomie, ale 
w styczniu Rada Powiatu Leszczyń-
skiego zwiększyła go o ok. 7,2 mln 
zł, które przeznaczone będą na in-
westycje drogowe. 

Po nowelizacji dochody budże-
tu powiatu leszczyńskiego w 2019 
r. wyniosą 52.885.572 zł, a wydat-
ki oszacowano na 53.300.453 zł. 
Zgromadzona w latach ubiegłych 
nadwyżka pozwoli pokryć powstały 
defi cyt budżetu w kwocie 414.881 
zł.

Największą inwestycją drogo-
wą będzie w tym roku budowa cią-
gu pieszo-rowerowego Gołanice-Je-
zierzyce Kościelne-Włoszakowice 

wraz z organizacją miejsc przesiad-
kowych.

Powiat leszczyński o dofinan-
sowanie tego zadania wnioskował 
już w 2016 roku wpisując projekt 
w program premiujący ograniczenie 
emisji spalin. Mimo wysokiej oce-
ny wniosku samorząd pieniędzy nie 
otrzymał, gdyż w budżecie konkur-
su było ich zbyt mało. Dopiero pod 
koniec 2018 roku, kiedy w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020 
pojawiła się dodatkowa kwota pie-
niędzy, starosta Jarosław Wawrzy-
niak otrzymał niespodziewanie in-
formację o możliwości przyznania 
ponad 6,7 mln zł dofi nansowania na 

tę inwestycję. W przetargu na wy-
budowanie ścieżki rowerowej naj-
tańszą ofertę, za 9.389.961 zł przed-
stawiła spółka Strabag. Umowa zo-
stała już podpisana i należy spo-
dziewać się, że wykonawca wejdzie 
na budowę niedługo po tym, jak za-
kończona zostanie prowadzona 
przez Nadleśnictwo Włoszakowi-
ce wycinka pasa lasu, gdzie ma po-

wstać ścieżka. Umowa określa wy-
konanie prac do końca września br.

Ogłoszony został przetarg na 
drugą co do wartości tegoroczną in-
westycję - przebudowę drogi po-
wiatowej od skrzyżowania Lipno-
-Smyczyna przez Mórkowo do Wil-
kowic, której koszt został wpisany 
do budżetu w szacunkowej kwocie 
5.385.481 zł. Czy będzie ona niż-

sza, czy wyższa okaże się po otwar-
ciu ofert, co nastąpi 6 lutego br. Na 
tę inwestycję powiat leszczyński ma 
otrzymać prawie 2,7 mln zł dofi nan-
sowania z Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019. Inwesty-
cję kwotą 600 tys. zł dofinansuje 
także gmina Lipno.

 (JAC)

Ponownie sporo na inwestycje
Na odcinku planowanej 
w tym roku do przebudo-
wy drogi powiatowej, od 
skrzyżowania Lipno-Smy-
czyna przez Mórkowo do 
Wilkowic w roku 2018 
oddano do użytku ścieżkę 
rowerową. Był to element 
budowy 14 km ścieżek 
rowerowych w gminach 
Lipno, Rydzyna i Osiecz-
na, na co powiat otrzymał 
znaczne dofi nansowanie 
z budżetu Unii Europej-
skiej. Droga ta jest chętnie 
wykorzystywana przez 
kierowców, ponieważ pro-
wadzi w kierunku węzła 
Święciechowa na drodze 
ekspresowej S5.

W czterech miejscowościach powiatu leszczyńskiego 
- Krzemieniewie, Rydzynie, Lipnie i Włoszakowicach - 
można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Skorzy-
stać z niej może każdy, kto złoży oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów opłacenia profesjonal-
nego prawnika.

Za organizację nieodpłatnej pomocy 
prawnej w powiecie leszczyńskim od-
powiada starosta. Mieszkańcy siedmiu 
gmin mają do wyboru dwa punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej zlokalizowa-
ne w czterech lokalizacjach:

W punkcie nr 1 zlokalizowanym 
w Krzemieniewie i Rydzynie pomoc 
prawną świadczą adwokaci i radco-
wie prawni wyznaczeni przez Okręgo-
wą Radę Adwokacką w Poznaniu oraz 
Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Poznaniu. 

W punkcie nr 2 zlokalizowanym 
w Lipnie i Włoszakowicach pomoc 
świadczą prawnicy wyznaczeni przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” 
z Góry. Organizacja wygrała ogło-
szony przez Starostwo Powiatowe 
w Lesznie otwarty konkurs na świad-
czenie tych usług. 

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z no-
welizacją ustawy o nieodpłatnej po-
mocy prawnej, nieodpłatnym porad-

nictwie obywatelskim oraz eduka-
cji prawnej usługi te są świadczone 
każdej osobie fizycznej, która zło-
ży pisemne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. 

Spotkanie z prawnikiem odbywa 
się według kolejności zgłoszeń, po 
umówieniu terminu wizyty. W powie-
cie leszczyńskim zgłoszeń należy doko-
nać telefonicznie pod numerem: 

65 529 68 01 w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. 
w poniedziałki w godz. 8-16, a od wtor-
ku do piątku - w godz. 7-15 lub mailo-
wo pod adresem: starostwo@powiat-
-leszczynski.pl. W zgłoszeniu należy 
podać imię i nazwisko, godzinę i lo-
kalizację punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, z którego chce się skorzystać 
oraz ewentualnie numer telefonu kon-
taktowego. Zapisy przyjmowane są na 
terminy co pół godziny w ramach go-
dzin otwarcia punktów. 

(JAC)

Nieodpłatna pomoc prawna
Józef Buszewicz (61 lat) ze Święciechowy reprezen-
tuje w Radzie Powiatu Leszczyńskiego okręg wybor-
czy obejmujący gminy Lipno i Święciechowa. Jest 
jednym z trzech radnych Prawa i Sprawiedliwości.

To pierwsza kadencja pana Jó-
zefa w powiatowym samorządzie. 
Wcześniej przez jedną kadencję za-
siadał w Radzie Gminy Święciecho-
wa. 

Z zawodu jest rolnikiem. Wspól-
nie z żoną Marią prowadzi 12-hek-
tarowe gospodarstwo rolne w Świę-
ciechowie. Od 8 lat pełni też funkcję 
sołtysa swojej wsi - stolicy gminy.

Rolnicze doświadczenie wyko-
rzystuje w pracach Komisji Rolnic-
twa, Leśnictwa i Ochrony Środowi-
ska, rada powiatu wybrała go także 
na wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 

Józef Buszewicz, jako członek 
klubu Prawa i Sprawiedliwości, na-
leży do opozycji w radzie.

- Jesteśmy opozycją, ale taką któ-
ra chce pomagać - przedstawia swój 
pogląd na powiatową politykę Józef 
Buszewicz. - Ludzie, którzy nas wy-
brali oczekują efektów, dlatego nie 
chcemy przeszkadzać grupie rad-
nych mających w radzie większość 
tym bardziej, jeżeli decyzje uznamy 
za słuszne. Wśród odcinków dróg 
powiatowych wymagających remon-
tu dostrzegam m.in. ul. Leszczyńską 

i ul. Śmigielską w Święciechowie. 
Mimo, że sam rowerem nie jeżdżę 
uważam, iż bardzo potrzebne są ko-
lejne odcinki ścieżek pieszo-rowe-
rowych, bo coraz więcej mieszkań-
ców naszego powiatu stara się pro-
wadzić aktywny tryb życia. 

Relaks pan Józef odnajduje na 
sali sportowej przy święciechow-
skiej szkole, a latem na orliku, gdzie 
w gronie kolegów grają w siatków-
kę. Kibicuje też koszykarzom lesz-
czyńskiej Polonii, gdyż w jej skła-
dzie grali synowie Waldemar i Pa-
weł. (JAC)

Przedstawiamy radnych
powiatu leszczyńskiego

Józef Buszewicz
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Strona sponsorowana przez
Starostwo Powiatowe w Lesznie

- opracował Jacek Kuik

Harmonogram 
świadczenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej: 

Krzemieniewo - Urząd 
Gminy ul. Dworcowa 34, 
pok. nr 5  

poniedziałek od godz. 
8 do 12, środa od godz. 
8 do 12 oraz piątek od 
godz. 12 do 16.

Rydzyna - Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, Plac 
Zamkowy 2  

wtorek od godz. 12 do 
16 i czwartek od godz. 
8 do 12.  

Lipno - budynek Zespo-
łu Szkół, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 68
środa od godz. 14:30 do 
19, czwartek od godz. 
11:30 do 16 oraz piątek 
od godz. 15 do 19.

Włoszakowice - budynek 
Urzędu Gminy, ul. Kurpiń-
skiego 29

poniedziałek od godz. 
11 do 15:30 i wtorek od 
godz. 8 do 12:30.




