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W ciągu minionych pięciu lat brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie wykonała ponad 30 zadań, znacząco 
poprawiając standard kilkudziesięciu kilometrów dróg powiatowych.

Sieć dróg powiatowych ma bli-
sko 400 km. Dzięki zlecanym co 
roku inwestycjom ich standard 
jest sukcesywnie poprawiany. 
Prócz kompleksowych moderni-
zacji najważniejszych odcinków 
dróg przez wyłonione w przetar-
gach firmy, wiele ważnych inwe-
stycji wykonuje  brygada remon-
towa Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lesznie.   

Utworzona w 2016 r. brygada 
licząca 10-11 pracowników wy-
specjalizowała się we wzmacnia-
niu krawędzi jezdni dróg oraz ich 
poszerzaniu. W latach 2016-2021 
wykonała aż 31 zadań w powiecie 
leszczyńskim. Z reguły zadania są 
współfinansowane przez powiat 
oraz gminę, na terenie której in-
westycja jest prowadzona. 

Planowanie zadań z wykorzy-
staniem brygady remontowej daje 
dużą swobodę samorządom, gdyż 
w takiej sytuacji pomijana jest 
czasochłonna procedura przetar-
gowa. Przede wszystkim jednak, 
w porównaniu z wykonawcą ze-
wnętrznym, inwestycje pozwala-
ją zaoszczędzić znaczne kwoty, 
a to umożliwia poprawienie stan-
dardu większej liczby odcinków 
dróg powiatowych. 

Liczne inwestycje dały już spo-
re doświadczenie pracownikom 

powiatowej brygady. Zwiększa-
nie szybkości i zakresu prac jest 
także możliwe dzięki systema-
tycznym zakupom sprzętu. Bry-
gada posiada m. in. samobieżny 
rozściełacz asfaltu, wykorzysty-
wany do układania nawierzchni 
bitumicznych, dwa walce, dwa 
ciągniki, przyczepę niskopodwo-
ziową, samochód ciężarowy i sa-
mochód dostawczy. Korzysta tak-
że ze zlecanych usług, m.in. z ko-
parki, zewnętrzna firma dostarcza 
również asfalt. Po poszerzeniu do-
celowo nawierzchnia całej drogi 
jest ujednolicana przez wyłonio-
nego w przetargu wykonawcę po-
przez ułożenie dodatkowej war-
stwy asfaltu lub w  tańszej tech-
nologii podwójnego powierzch-
niowego utrwalenia nawierzchni 
(dwie warstwy emulsji i grysu). 

W poprzednich latach brygada 
ZDP poszerzyła m.in. drogi: Bukó-
wiec Górny – Machcin (1,6 km), 
Gołanice – Krzycko Małe (0,5 km), 
Witosław – Popowo Wonieskie 
(2,1 km), Leszno – Gronów-
ko (2,2 km), Garzyn – Drobnin 
(1,6 km),  Lipno – Żakowo 
(1 km), Hersztupowo – Nowy Be-
lęcin (2,2 km) oraz w Tarnowej 
Łące (0,6 km). 

W tym roku pracownicy ZDP 
wykonali pierwszy etap poszerze-

nia drogi Dłużyna - Skarżyń, na-
prawiła drogę w Boszkowie Let-
nisku, drogę Mierzejewo - Drob-
nin, wzmocniła łuki drogi pomię-
dzy Henrykowem a Strzyżewica-
mi, poszerzyła drogę Grodzisko - 
skrzyżowanie z drogą Łoniewo – 
Dobramyśl oraz drogę Gronów-

ko - Wyciążkowo. Obecnie koń-
czą poszerzanie 1,3 km drogi po-
wiatowej w Przybyszewie, a jesz-
cze w tym roku rozpocznie dru-
gi etap poszerzania drogi Dłuży-
na - Skarżyń. 

Należy dodać, że modernizacja 
dróg nie jest jedynym zajęciem 

brygady ZDP. Wykonuje ona jed-
nocześnie prace związane z bie-
żącym utrzymaniem dróg, m.in. 
ścinanie poboczy, przycinanie ga-
łęzi drzew przy drogach, napra-
wianie uszkodzeń pozimowych, 
zamiatanie ścieżek rowerowych.  
 (JAC)

Piąty rok na powiatowych drogach

▲ Obecnie brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie kończy układanie asfaltu na 1,3-kilome-
trowym odcinku drogi powiatowej w Przybyszewie. Zadanie finansowane jest wspólnie przez samorządy powiatu 
leszczyńskiego i gminy Święciechowa. 

W związku z aktualną sytuacją 
epidemiczną w kraju Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych realizuje Moduł IV 
programu „Pomoc osobom niepełno-
sprawnym poszkodowanym w wyni-
ku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Moduł jest adresowany do samo-
rządów powiatowych i gminnych, któ-
re w związku z sytuacją epidemicz-
ną prowadzą dodatkowe wsparcie dla 
osób niepełnosprawnych lub ich oto-
czenia. 

Powiat Leszczyński w ramach 
tego programu otrzymał z PFRON 
pomoc finansową w wysokości 
100 tys. zł. 

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Lesznie kupiło 
500 paczek żywnościowych dla 
niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu leszczyńskiego, korzysta-
jących w ubiegłym roku z pomocy 
PFRON. Od 15 listopada br. pacz-
ki sukcesywnie trafiają do benefi-
cjentów programu.  
 (JAC)

Pomoc dla niepełnosprawnych

▲ Paczki dla mieszkańców gminy Rydzyna rozdali wspólnie starosta Jarosław Wawrzyniak, burmistrz Kornel 
Malcherek i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mateusz Juśkiewicz.
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