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Za 56,6 mln zł powstanie około 28 km nowych i przebudowanych dróg

Największa inwestycja w historii powiatu
Tylko rok mają firmy Colas Polska i Budimex na przebudowę i budowę drogi z Wijewa do węzła Nietążkowo na powstającej drodze ekspresowej S5. Inwestycja warta jest aż 56,6 mln zł. Jej realizacja stała
się możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii
Europejskiej kwotą 36,7 mln zł.
W trudnym okresie

Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego od przebiegającej przez Wijewo drogi wojewódzkiej Wschowa – Wolsztyn do węzła
na ekspresówce pod Nietążkowem,
okazało się niezwykle trafną propozycją, o czym świadczy zajęcie pierwszego miejsca na liście rankingowej inwestycji ubiegających się o dofinansowanie z budżetu UE. Sprzymierzone samorządy powiatu leszczyńskiego i kościańskiego oraz gmin Wijewo, Włoszakowice i Śmigiel odniosły ogromny sukces. Później jednak pojawiło się
spore zagrożenie dla inwestycji podyktowane zmianą koniunktury w budownictwie drogowym. Nagłe uwolnienie
środków unijnych spowodowało wzrost
liczby inwestycji i w efekcie drastyczny wzrost cen oferowanych w przetargach. Konieczność dołożenia do inwestycji aż 7 mln zł przez sprzymierzone
samorządy zabrzmiało jak wyrok dla
inwestycji. Zadania nie można było rozdzielić, dlatego wyłamanie się kogokolwiek spowodowałoby konieczność rezygnacji z inwestycji i utratę ogromnego dofinansowania.
Każdy z samorządów musiał zmienić swoje plany inwestycyjne, aby znaleźć brakujące pieniądze, ale ostatecznie udało się dojść do porozumienia.
Powiat leszczyński podpisał umowę
z firmą Colas Polska na przebudowę
odcinka Wijewo - Boguszyn wraz z obwodnicą tej wsi. Dla powiatu kościańskiego, odcinek zupełnie nowej drogi od Boguszyna do ronda przy węźle na S5 pod Nietążkowem, wybuduje
spółka Budimex.

znaczenie ma również przebudowanie
przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe przyjazdu kolejowego we Włoszakowicach, który był w fatalnym stanie technicznym. Powstała też ścieżka
rowerowa pomiędzy Włoszakowicami a Bukówcem Górnym. Powiat leszczyński otrzyma także wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na modernizację drugiej drogi łączącej Brenno z trasą wojewódzką
w Wijewie. Tę inwestycję z kolei zaplanowano na 2018 r. Wszystkie te przedsięwzięcia sprawiły, że projekt modernizacji i budowy 28-kilometrowego odcinka z Wijewa do węzła na S5 w Nietążkowie stał się tańszy i bardziej uzasadniony.

Tylko rok

Inwestycja została podzielona
na dwa zadania. Tzw. część kościańska obejmuje budowę 6,5 km zupełnie
nowej drogi, wiodącej dawnym szlakiem handlowym. Spółka Budimex
zgromadziła w pobliżu swój ogromny
potencjał techniczny, gdyż jest jednym
z wykonawców odcinka S5. Dlatego
też nie powinna mieć trudności z dotrzymaniem terminu nowego kontraktu.
Zdecydowanie trudniejsze zadanie
czeka firmę Colas Polska, która będzie modernizowała liczącą aż 21,5
km część leszczyńską. Wszystkie
prace mają zakończyć się w sierp-

Fot. archiwum gminy Wijewo
Nigdy w historii powiatu leszczyńskiego nie realizowano tak wielkiego przedsięwzięcia. Stało się ono możliwe
dzięki sprzymierzeniu samorządów. Symbolicznego wkopania łopaty dokonali wspólnie (od lewej): wicestarosta
leszczyński Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, starosta
leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wójt
gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra i wójt gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński. Ich sprzymierzeńcami
w realizacji zadania są samorządowcy powiatu kościańskiego i gminy Śmigiel.

niu 2018 roku. Drogowcom należy życzyć łagodnej i krótkiej zimy,
gdyż liczył się będzie każdy dzień.

Będą utrudnienia
Mimo starań drogowców nie da
się wykonać tak dużej inwestycji bez
utrudnień w ruchu. W pierwszej kolejności firma Colas Polska wykona prace na ul. Wolsztyńskiej we Włoszakowicach, gdzie jezdnia poszerzona zostanie do 6 metrów, a przy niej wybu-

dowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy. Prace w kierunku Brenna prowadzone będą przy ruchu wahadłowym
pojazdów. Drugi tegoroczny front robót
to budowa obwodnicy Boguszyna, ale
tam prace nie utrudnią ruchu. Najtrudniejszym zadaniem będzie przebudowa
ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach,
na odcinku od kościoła do torów kolejowych, gdzie jezdnia zostanie poszerzona do 9 metrów, gdyż dla usprawnienia
ruchu projekt przewiduje aż trzy pasy.
Obok powstanie też ciąg pieszo-rowero-

wy. Ten odcinek przebiega przez dawne
bagna, dlatego wymaga wymiany podbudowy do głębokości 90 cm. Konieczne będzie całkowite zamknięcie ruchu
i wyznaczenie objazdów. Sporo utrudnień będzie także w Brennie i Wijewie,
gdyż prócz przebudowy obu dróg łączących te wsie gmina Wijewo zleciła budowę kanalizacji sanitarnej w Brennie.
Strona sponsorowana przez
Starostwo Powiatowe w Lesznie
- opracował Jacek Kuik

Wiele już zrobiono

W minionych latach wykonano wiele inwestycji, które zmniejszają ciężar tej obecnej. Podczas modernizacji drogi powiatowej z Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic powiat leszczyński wybudował rondo oraz zmodernizował część ul. Kurpińskiego we
Włoszakowicach. Niezwykle ważnym
przedsięwzięciem było też przed dwoma laty wybudowanie dwóch nowych
mostów nad kanałami przecinającymi
drogę powiatową na odcinku Zaborówiec-Brenno, co umożliwiło zniesienie ograniczeń tonażowych w przejazdach pojazdów. Gmina Włoszakowice
z kolei przed laty wybudowała obwodnicę Bukówca Górnego, co w znacznym stopniu ułatwiło przejazd przez liczącą aż trzy kilometry wieś. Ogromne
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