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Powiat leszczyński w ostatnich latach wiódł 
prym w kraju pod względem ilości pieniędzy 
przeznaczanych na inwestycje oraz pozyskiwanych 
z funduszy zewnętrznych na ich realizację. Wiele 
kolejnych inwestycji jest w toku, ale przybywa także 
gotowych projektów następnych zadań.

W realizacji
Największą realizowaną ak-

tualnie inwestycją jest rozpoczę-
ta pod koniec ub.r. przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką nr 309 w Lipnie do wiaduktu 
w Smyczynie. Po krótkiej zimo-
wej przerwie firma Strabag wróci-
ła na plac budowy. W pełni swo-
bodnie będzie mogła się na nim 
poczuć po 15 maja br., kiedy za-
kończona zostanie modernizacja 
sieci wodociągowej w pasie dro-
gowym ul. Powstańców Wielko-
polskich w Lipnie, realizowana 
wspólnie przez gminę Lipno oraz 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Lesznie.

W ramach inwestycji przebu-
dowany zostanie 2,6 km drogi 
oraz wybudowany 650-metrowy 
odcinek ciągu pieszo-rowerowe-
go, od skrzyżowania w kierunku 
Wilkowic do wiaduktu nad dro-
gą ekspresową S5 w Smyczynie. 
Podobnie jak na wielu poprzed-
nich modernizowanych drogach 
w powiecie, dla poprawy bez-
pieczeństwa wykonane zostanie 
oświetlenie solarne przejścia dla 
pieszych oraz zamontowane dwa 
radary z tablicami informujący-
mi kierowców o prędkości jaz-
dy. Przedsięwzięcie o wartości 
ponad 4,1 mln zł uzyskało 60-
proc. dofinansowanie  z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Pozo-
stałe koszty pokryją powiat lesz-
czyński i gmina Lipno. Wyko-
nawca ma czas na realizację do 
30 sierpnia br. 

 ***
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 

z Leszna rozpoczęło przebudowę 
700-metrowego odcinka drogi po-
wiatowej przebiegającej przez Po-
powo Wonieskie w gminie Osiecz-
na. W rejonie skrzyżowania z dro-
gą w kierunku Górki Duchownej 
droga poszerzona zostanie do 6 
metrów. Po sfrezowaniu starej na-
wierzchni oraz uregulowaniu wy-
sokości włazów kanalizacji sanitar-
nej i kanalizacji deszczowej ułożo-
na zostanie nowa warstwa asfaltu. 
Wartość prac to  ok. 209 tys. zł. Wy-
konane zostaną do 15 lipca.

***
Przetarg na wykonanie po-

wierzchniowego utrwalenia czte-
rech odcinków dróg powiatowych 
wygrała spółka Ago Drogi z Go-
lędzinowa, proponując kwotę 342 
tys. zł. Do 15 czerwca br.  wyko-
na prace na drodze przebiegającej 
przez Boszkowo Letnisko oraz na 
drodze Boszkowo Letnisko - Bosz-
kowo Wieś. Miesiąc później mają 
być gotowe odcinki dróg Wito-
sław - Popowo Wonieskie i Ga-
rzyn - Drobnin. 

Dofinansowanie 
przyznane

Blisko 1,6 mln zł otrzyma po-
wiat leszczyński z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na za-
projektowanie i przebudowę ul. 
Dworcowej w Krzemieniewie, 
posiadającej status drogi powia-
towej (1,9 km). Dofinansowanie 
stanowi połowę wartości koszto-
rysowej, a pozostałe koszty po-

niosą powiat leszczyński i gmi-
na Krzemieniewo. Otwarcie ofert 
przetargowych na wykonanie tego 
zadania nastąpi 3 kwietnia br. 
Wykonawca na zaprojektowanie 
i zmodernizowanie drogi będzie 
miał czas do czerwca 2021 r. Po 
przebudowie jezdnia będzie mia-
ła ujednoliconą szerokość 6 me-
trów. Na całym odcinku przebie-
gał będzie ciąg pieszo-rowerowy. 

Zdecyduje premier
Wniosek o dofinansowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych 
przebudowy drogi z Gołanic do 
Jezierzyc Kościelnych (4,2 km) 
uzyskał rekomendację wojewody 
wielkopolskiego. Ostateczną de-
cyzję w tej sprawie podejmie pre-
mier. Wartość inwestycji oszaco-
wano na 5,5 mln zł.

Sporo projektów
Receptę na sukces w uzyskiwa-

niu dofinansowań władze powiatu 
leszczyńskiego znalazły w posiada-
niu gotowych projektów inwestycji, 
gdyż po ogłoszeniu naboru wnio-
sków o dofinansowanie terminy na 
ich złożenie są zwykle bardzo krót-
kie. Ponadto nie każda inwestycja 
spełnia kryteria określonego rodza-
ju organizowanego konkursu.

Gotowy projekt przebudowy po-
siada 850-metrowy odcinek drogi łą-
czącej Krzycko Małe z Krzyckiem 
Wielkim. Powiat w minionych latach 
wykonał już dwa odcinku drogi prze-
biegające przez obie miejscowości. 
Stało się to możliwe dzięki pokryciu 
około 30 proc. kosztów przez spół-
kę Werner Kenkel. W zadaniach mia-
ły swój udział również gminy Świę-
ciechowa i Włoszakowice. Obecnie 

trwają rozmowy na temat sfinanso-
wania w podobnym przymierzu trze-
ciego i ostatniego odcinka drogi po-
wiatowej. 

Także droga przebiegająca przez 
Kłodę (od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką 309 do wiaduktu nad S5) 
posiada gotowy już projekt. Wartość 
kosztorysowa tego zadania wynosi 
jednak aż 9 mln zł, dlatego musi po-
czekać ono na możliwość uzyskania 
znacznego dofinansowania pozabu-
dżetowego.

Największym zadaniem, jakie 
planowane jest na najbliższe lata, jest 
modernizacja drogi Lipno - Osiecz-
na - Łoniewo - Dobramyśl - Pawło-
wice. Odcinek z Osiecznej do Paw-
łowic ma już swój projekt technicz-
ny. W grudniu br. ma być natomiast 
gotowy projekt modernizacji odcin-
ka Osieczna - Lipno.    (JAC)

Inwestycje drogowe w realizacji i w segregatorach
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▲ Strabag prowadzi obecnie prace na odcinku od ostatnich zabudowań Lipna w kierunku Smyczyny. Kierowcy 
mogą napotkać na małe utrudnienia w ruchu. Drogowcy proszą ich o wyrozumiałość.

Jolanta Zamiatała reprezentuje w Radzie Powiatu Leszczyńskiego gminę Wijewo. Jest jednym z trojga 
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którym mieszkańcy powierzyli mandat w minionych wyborach.

Pani Jolanta jest mieszkanką Wije-
wa. Jako technik-ekonomista pracuje 
w księgowości firmy transportowej. 
Jest też bardzo aktywna społecznie, 
głównie jako przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wijewie, li-
czącego aż 85 członkiń.

Rada Powiatu Leszczyńskiego wy-
brała ją na zastępcę przewodniczące-
go Komisji Spraw Społecznych oraz 
członka Komisji Budżetu, Planowa-
nia i Rozwoju.

Klimat pracy w samorządzie zna 
od 22 lat, gdyż tyleż czasu jej mąż Ra-

dosław zasiada w Radzie Gminy Wi-
jewo. Rodzinę uzupełniają dorośli już 
synowie - Miron i Hubert. 

W pracy rady Jolanta Zamiatała nie 
czuje podziału na koalicję i opozycję, 
gdyż za najważniejszy cel uważa roz-
wój powiatu i poprawę komfortu ży-
cia jego mieszkańców. Nie mają dla 
niej znaczenia ugrupowania radnych, 
dlatego wspólnie ze Stanisławem Ka-
sperskim (PSL) zabiegają, aby przy 
modernizowanej drodze wojewódz-
kiej 305 w gminie Wijewo powstała 
ścieżka rowerowa.

- Na razie mamy zapewnienie, że 
rowerzyści będą mieli ścieżkę w obrę-
bie miejscowości Wijewo - wyjaśnia 
sytuację Jolanta Zamiatała. - Coraz 
więcej ludzi wybiera rower jako śro-
dek komunikacji, dlatego jestem za-
dowolona z każdego nowego odcin-
ka ścieżki rowerowej w powiecie lesz-
czyńskim. To ma ogromne znaczenie 
dla poprawy bezpieczeństwa rowerzy-
stów i płynności ruchu samochodów, 
a także dla czystości powietrza. Szko-
da, że przy okazji niedawnej moderni-
zacji drogi nie udało się wybudować 

ścieżki łączącej Brenno z Włoszako-
wicami, ale wierzę, że powstanie ona 
w przyszłości. Mimo że modernizacja 
dróg w powiecie przebiega w bardzo 
dobrym tempie, to odcinków wymaga-
jących przebudowy jest jeszcze sporo.

Jolanta Zamiatała, kiedy wypeł-
ni swoje zawodowe i społeczne obo-
wiązki, lubi zrelaksować się podczas 
jazdy na rowerze, wędrówki po gó-
rach, czy w fotelu z dobrą książką. Za 
zaangażowanie w życie społeczne zo-
stała wyróżniona tytułem „Zasłużony 
dla gminy Wijewo”. (JAC)

Przedstawiamy radnych powiatu leszczyńskiego
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▲ Radna Jolanta Zamiatała.
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