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POWIAT

– Blisko 17 milionów złotych wy-
dano na modernizacje i remonty 
dróg powiatowych. Takiego roku 
w historii Powiatu Leszczyńskiego 
jeszcze nie było.

– Nie było. Nigdy też powiat nie 
otrzymał jednocześnie aż dwóch do-
tacji na bardzo duże inwestycje. Te 
dwie tak zwane „schetynówki” pozwo-
liły po raz pierwszy uzyskać budżet 
przekraczający 40 milionów złotych. 
Dokładnie wyniósł on 47,3 miliona. 
Dzięki temu udało nam się w tym 
roku uzyskać bardzo wysoki wskaźnik 
inwestycji.

– Część budżetu przeznaczona 
na inwestycje, w stosunku do całości 
dochodów, wyznacza efektywność 
samorządu. W przypadku Powiatu 
Leszczyńskiego jest ona imponu-
jąca.  

– W tym roku jest to około 37 
procent. Cieszymy się bardzo, bo to 
wskaźnik rewelacyjny i z pewnością 
niewiele samorządów uzyska podob-
ny.

– W tym sukcesie udział miały też 
gminy, z którymi powiat wspólnie 
realizował największe inwestycje. 

– Tak. Gmina Rydzyna na moderni-
zację drogi Rydzyna-Dąbcze dołożyła 
nam 600.000 złotych, a gmina Osiecz-
na na modernizację drogi powiatowej 
od Berdychowa przez Osieczną do 
drogi wojewódzkiej – aż 750.000 
złotych. 

– To były największe inwestycje 
realizowane w 2015 roku w powie-
cie. Kosztowały odpowiednio 6,9 
i 6,3 miliona złotych. Ale była też 
trzecia, nieco tańsza. 

– W ciągu roku okazało się, że z re-
zerwy ministra infrastruktury otrzyma-
my 704.000 złotych na przebudowę 
mostów na drodze Włoszakowice-
Wijewo. Szacowaliśmy, że będzie to 
kosztowało mniej więcej 1,5 miliona 

złotych, ale po przetargu okazało się, 
że zapłacimy tylko około 1.150.000 
złotych. Za zaoszczędzone pieniądze, 
przy zgodzie ministerstwa, wykonali-
śmy dodatkowe zadania, czyli posze-
rzyliśmy ponadkilometrowy odcinek 
drogi pomiędzy Włoszakowicami 
a Zaborówcem oraz wyprofi lowali-
śmy łuk drogi przy moście Brenno. 
Wspólnie z gminą Krzemieniewo, 
dzieląc koszty wynoszące 380.000 
złotych po połowie, wykonaliśmy re-
mont na kilku odcinkach dróg metodą 
powierzchniowego utrwalenia. 

– Powierzchniowe utrwalenie 
wykonane zostało także na drodze 
Leszno-Jezierzyce Kościelne, ale 
kierowcy narzekają na jakość prac 
w rejonie Święciechowy.

– Ta inwestycja nie została jeszcze 
w pełni odebrana. Firma jest świado-
ma, że popełniła błędy. Zostawiliśmy 
na naszym koncie część pieniędzy, 
które wykonawca otrzyma dopiero 
po poprawieniu nawierzchni. Musimy 
jednak poczekać do wiosny, ponieważ 
technologia powierzchniowego utrwa-
lenia wymaga odpowiedniej tempera-
tury i bezdeszczowej pogody przez 
kilka dni. Droga na odcinku pomiędzy 
Lesznem a Święciechową będzie się 
przecinała z ekspresową „piątką”. In-
westycja ta spowoduje między innymi 
wybudowanie wiaduktu oraz drugiej 
części obwodnicy Święciechowy. 
W miejscu, gdzie obecnie rozwidlają 
się drogi w kierunku Gołanic i Wil-
kowic, powstanie rondo. Jako powiat 
nie będziemy musieli angażować tam 
swoich pieniędzy, gdyż będzie to ele-
mentem budowy ekspresówki. 

– Wysoka efektywność samo-
rządu ma jedną wadę – trudno ją 
powtórzyć. Jakie plany inwestycyjne 
ma powiat na rok 2016?

– Tego wyniku nie da się powtó-
rzyć z roku na rok. Składając wnioski 

Rekordowy rok Powiatu Leszczyńskiego

Starosta Jarosław Wawrzyniak (z lewej) w minionych dniach aż trzykrotnie używał nożyczek, kiedy to wraz z 
przedstawicielami współpracujących gmin i wykonawców ofi cjalnie oddawano do użytku  największe inwestycje 
drogowe realizowane w powiecie leszczyńskim.

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Pod względem wartości wskaźnika inwestycyj-
nego rok 2015 jest najlepszy w historii Powiatu 
Leszczyńskiego. Kilka pytań dotyczących inwe-
stycji drogowych oraz tych planowanych na rok 
przyszły zadaliśmy staroście leszczyńskiemu 
Jarosławowi Wawrzyniakowi.

aż na dwie schetynówki, nie liczy-
liśmy tak naprawdę, że otrzymamy 
dofi nansowanie do obu tych inwesty-
cji. Było to duże ryzyko fi nansowe. 
Założeniem było, aby nie brać kre-
dytu i to się udało. Nowy kierownik 
Zarządu Dróg Powiatowych, rzucony 
na głęboką wodę, bardzo dobrze sobie 
poradził, ale ma w swojej karierze 
zawodowej znacznie większe in-
westycje. W roku 2016 wracamy 
do poziomu normalnego, czyli do 
realizacji tylko jednej dużej inwesty-
cji. Będzie nią modernizacja drogi 
z Dąbcza do krajowej „5”. Będziemy 
ją prowadzić ze wsparciem schety-
nówki, gdyż wszelkie zapowiedzi 
dotacji unijnych w ramach programu 
WRPO na razie się nie potwierdzają. 
To kontynuacja modernizacji odcin-
ka Rydzyna-Dąbcze. Może się ktoś 
zdziwić, że modernizacja nie obejmie 

380-metrowego odcinka od strony 
drogi krajowej, ale w niedalekiej 
przyszłości ta część przebudowana 
zostanie w ramach budowy drogi 
ekspresowej. W drogę prowadzącą 
do Dąbcza wpięty zostanie łącznik 
pomiędzy nową i starą „piątką”. In-
westycja obejmie poszerzenie drogi, 
wybudowanie ścieżki rowerowej oraz 
przebudowę skrzyżowania w Dąbczu. 
Nasz wniosek znalazł się na wysokim, 
czwartym miejscu listy rankingowej, 
dzięki zadeklarowaniu fi nansowego 
udziału samorządów gminy Rydzyna 
i Leszna. Koszt tej inwestycji szacu-
jemy na ponad 4 miliony złotych. 
Przetarg ogłosimy już na początku 
roku, aby zakończyć ją najpóźniej 
30 listopada. 

– Co w cieniu tego zadania?
– W kwietniu planujemy złożenie 

wniosku o dofi nansowanie z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
remontu drogi wiodącej przez Brenno 
do krajowej „305”. Po wybudowaniu 
wcześniej wspomnianych mostów 
i zniesieniu ograniczeń tonażowych 
z tej drogi korzystać będzie więcej 
samochodów ciężarowych. Kilkaset 
metrów wspomnianej drogi zrobiono 
już wcześniej, ale reszta jest w fatal-
nym stanie. Zadanie rozłożymy na 
dwa lata, ponieważ w części tej drogi 
gmina Wijewo musi wcześniej wy-
budować kanalizację. Naszym rezer-
wowym zadaniem w ramach PROW 
jest przebudowa drogi krajowej nr 12 
do Górzna. W tym programie istnieje 
warunek, że dochód na mieszkańca 
nie może przekraczać średniej krajo-
wej, dlatego spośród naszych gmin 
mogą skorzystać z niego tylko Wijewo 
i Krzemieniewo.

– Dziękuję za rozmowę. (JAC)

Znajdź najbliższy 
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Organizacja
Mobilnych Punktów 

Informacyjnych
Funduszy Europejskich 

na terenie 
Powiatu Rawickiego
oraz Kościańskiego

Telefon: 65/525 69 66
65/529 68 06

12
styczeń
2016

15
styczeń
2016

29
styczeń
2016

Urząd Miejski w Śmiglu
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel
Biuro Obsługi Mieszkańca
godz. 10:00-13:00

Kiedy:

Kiedy:

Kiedy:

Gdzie:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17
63-900 Rawicz
sala nr 18 ( I piętro budynku)
godz.  10:00-13:00

Gdzie:

Gdzie:

Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 
63-900 Rawicz
salka nr 101 (I piętro budynku) 
godz. 9:00-13:00


