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Powiat leszczyński w 2021 roku na inwestycje przeznaczy około 30 procent swojego budżetu. Mimo niełatwych okoliczności udało 
się utrzymać wysoki poziom inwestowania.

W 2021 r. powiat leszczyński za-
jął piąte miejsce w kraju pod wzglę-
dem wartości wykonanych inwesty-
cji w przeliczeniu na mieszkańca 
(pod uwagę brany jest okres trzylet-
ni), a w dwóch poprzednich latach 
sięgał po „mistrzostwo Polski”. 

Planowana wartość tegorocznych 
zadań nie będzie rekordowa (w roku 
2017 r. było to ponad 50 proc., a w 
2018 r. - nawet ponad 60 proc.), to 
jednak w porównaniu z innymi po-
wiatami w kraju jest nadal bardzo 
wysoka. 

Największą inwestycją 2021 r. 
była warta ponad 3 mln zł przebu-
dowa ul. Dworcowej w Krzemienie-
wie. Zmodernizowana droga znacz-
nie usprawniła nie tylko ruch lokal-
ny, ale tranzytowy pomiędzy krajo-
wą „12” a Poniecem. 

Z uwagi na rosnący ruch samo-
chodowy w powiecie leszczyńskim 
realizowanych jest bardzo dużo in-
westycji poprawiających bezpie-
czeństwo rowerzystów. Nowe ścież-
ki sprawiają, że ludzie coraz chętniej 
pozostawiają samochody w domu, 
a zaczynają korzystać z jednośladów, 
a to prócz zmniejszenia emisji spalin, 
pozwala rowerzystom zaoszczędzić 
na kosztach transportu oraz poprawić 
kondycję i odporność organizmu.

W powiecie jest już ponad 100 km 
ścieżek rowerowych, więc prioryte-
tem jest łączenie istniejących już od-
cinków. Tak było w przypadku naj-
większej inwestycji rowerowej tego 
roku. 2,6-kilometrowego odcinka 
Wilkowice - Święciechowa - ścież-
ka w kierunku Gołanic. W tym roku 
przebudowano także blisko pół kilo-
metra chodnika na 2,5-metrowy ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Krzy-
wińskiej w Kąkolewie. 

Nowe nawierzchnie asfaltowe zy-
skały drogi powiatowe: od Grodzi-
ska do skrzyżowania z drogą powia-

tową Łoniewo - Dobramyśl, z Górki 
Duchownej do Targowiska, ze Strzy-
żewic do Henrykowa, z Wilkowic do 
Święciechowy i w Garzynie. Ponadto 
około 20 km dróg powiatowych napra-
wiono techniką podwójnego utrwale-
nia nawierzchni asfaltowej.

Część inwestycji Zarząd Dróg Po-
wiatowych przeprowadza samodziel-
nie wykorzystując własną brygadę re-
montową. W tym roku poszerzyła ona 
drogi: Mierzejewo - Drobnin, Grodzi-
sko - skrzyżowanie z drogą Łoniewo 
– Dobramyśl, Gronówko - Wyciążko-
wo, drogę przebiegającą przez Przy-
byszewo, wzmocniła łuki drogi po-
między Henrykowem a Strzyżewica-
mi oraz naprawiła drogę w Boszkowie 
Letnisku. Obecnie poszerza drogę Dłu-
żyna – Skarżyń. 

Jeszcze w tym roku ma zostać za-
kończona budowa 30 miejsc parkingo-
wych przy ul. Kurpińskiego we Wło-
szakowickich. W ramach tej inwesty-
cji 250-metrowy odcinek chodnika 
przebudowany zostanie na ciąg pie-
szo-rowerowy. 

Warto dodać, że mimo sporych 
wydatków powiat leszczyński nie 
korzysta od 2014 r. z kredytów 
i od wielu lat, jako jeden z nie-
licznych samorządów w kraju, po-
zostaje bez zadłużenia. W sukce-
sie inwestycyjnym powiatu duży 
udział mają samorządy wszyst-
kich siedmiu gmin, które współ-
finansują większość podejmowa-
nych zadań. 

Bardzo bogaty w inwestycje 
zapowiada się rok 2022. Do naj-
większych zadań zaliczyć nale-
ży przebudowę drogi powiatowej 
przebiegającej przez Kłodę, uli-
cy Mórkowskiej łączącej Wilko-
wice z drogą wojewódzką nr 309, 
czy też przebudowę lub budowę 
10 przejść dla pieszych w powie-
cie. (JAC)

Kolejny proinwestycyjny rok

▲ W uroczystym otwarciu ścieżki rowerowej łączącej Wilkowice ze Święcięchową i ścieżką w kierunku Boszkowa 
uczestniczyło kilkudziesięciu rowerzystów. Obecnie przy rondzie w Święciechowie powstaje pierwszy powiatowy 
węzeł rowerowy, gdzie rowerzyści będą mogli odpocząć, posilić się, naprawić rower, czy spojrzeć na rowerową 
mapę powiatu leszczyńskiego.

Już ponad 30 radarów informuje kierowców 
o prędkości jazdy w newralgicznych miejscach na 
drogach powiatu leszczyńskiego. 

Niedawno przybyło po jednym w 
każdej z siedmiu gmin: w Smyczy-
nie, Krzemieniewie przy ul. Dworco-
wej, Wijewie przy ul. Kalek, Buków-
cu Górnym przy wjeździe od stro-
ny Boguszyna, Łoniewie przy wjeź-
dzie od strony Dobramyśli (na zdję-
ciu), Lasocicach przy ul. Święcie-
chowskiej i Rydzynie przy ul. Wy-
spiańskiego. 

Kolejnych siedem radarów przy 
drogach powiatowych będzie zamon-
towanych w 2022 r. przy okazji bu-
dowy i przebudowy przejść dla pie-
szych. Ustawienie takiego urządze-
nia przewiduje również projekt prze-
budowy drogi powiatowej w Kłodzie. 
Zarząd Dróg Powiatowych planuje 
także poprawę bezpieczeństwa przy 
pomocy innych urządzeń.  (JAC)

Z myślą
o bezpieczeństwie

Fot. J. Kuik

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, spokoju i domowego ciepła  
oraz pomyślności w 2022 roku Mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego  

życzą 
Starosta Leszczyński 

Jarosław Wawrzyniak
Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego 

Jan Szkudlarczyk
Wicestarosta Leszczyński 

Maciej Wiśniewski

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

 12.2021


