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Powiat leszczyński przed kilku laty zaczął sporo inwestować w drogi oraz ścież-
ki rowerowe i nadal utrzymuje wysokie tempo. Na półmetku są dwie kolejne 
duże inwestycje, których łączny koszt przekracza 14 mln zł.

W kadencji 2014-2018 władze 
powiatu leszczyńskiego realizowa-
ły bardzo ambitne plany inwestycyj-
ne, w większości przypadków przy 
wsparciu z funduszy unijnych i kra-
jowych. Specjaliści klasyfikują po-
wiat w ścisłej czołówce krajowych 
rankingów pod względem wielkości 
kwot przeznaczanych na inwestycje 
oraz skuteczności pozyskiwania ze-
wnętrznych dofinansowań na ich re-
alizację. Ewenementem w skali kra-
ju jest osiąganie tych wyników przy 
zerowym zadłużeniu, a trzeba pamię-
tać, że każde z przedsięwzięć, nawet 

wysoko dofinansowane, wymaga 
udziału własnego. Podkreślić nale-
ży też doskonałą współpracę powia-
tu z innymi samorządami, co sprzy-
ja wysokiej ocenie składanych wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji. 

Aby zdobyć pieniądze na dokoń-
czenie budowy brakującego odcinka 
ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy 
Lesznem a Boszkowem powiat lesz-
czyński uzasadniając wniosek wyka-
zał, że rozbudowa sieci dróg rowero-
wych i infrastruktury służącej rowe-
rzystom skutecznie wpłynie na ob-
niżenie niskiej emisji spalin. W re-

zultacie samorząd na wartą 9,4 mln 
zł budowę 10 km ścieżki rowero-
wej z Gołanic przez Jezierzyce Ko-
ścielne i Krzyżowiec do Włoszako-
wic, otrzyma ponad 6,7 mln zł dota-
cji z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020. 
Gmina Włoszakowice partycypu-
je w tym zadaniu kwotą 300 tys. zł. 

Spółka Strabag na budowę ma 
czas do końca września br. Postęp 
prac jest jednak imponujący. Na od-
cinkach pomiędzy miejscowościa-
mi ułożono już podbudowę pod na-
wierzchnię asfaltową, a na terenie Je-
zierzyc Kościelnych i Włoszakowic 
układana jest nawierzchnia z kostki 
betonowej. W ramach inwestycji po-
wstanie też kilka miejsc przesiadko-
wych z parkingami rowerowymi i ta-
blicami z mapami sieci ścieżek ro-
werowych w powiecie. 

W dobrym tempie posuwa się 
także przebudowa 3,7 km drogi po-
wiatowej od skrzyżowania drogi 
Lipno-Smyczyna przez Mórkowo 
do skrzyżowania z ul. Dworcową 
w Wilkowicach. Gostyński Drogbud 
ma wykonać to zadanie do 30 sierp-
nia br. Inwestycja będzie kosztować 
4,7 mln zł, z czego połowa to dota-
cja z budżetu państwa, a 600 tys. zł 
przekaże gmina Lipno. 

Samorząd powiatu leszczyńskie-
go planuje rozpocząć w tym roku 

trzy kolejne modernizacje dróg i zło-
żył już wnioski o dotacje na nie. 
Pierwsza to 3,8 km drogi od kościoła 
w Dąbczu przez Nową Wieś do gra-
nicy z Kąkolewem (za ok. 5,5 mln 
zł), druga - 2,6 km drogi od skrzy-
żowania ze „starą piątką” w Lipnie 

do wiaduktu nad drogą ekspresową 
S5 w Smyczynie oraz budowa ścież-
ki rowerowej poza terenem zabudo-
wanym (ok. 5,5 mln zł), trzecia – 1,9 
km ul. Dworcowej w Krzemieniewie 
(ok. 3,2 km).

 (JAC)

Dwie inwestycje w trakcie, trzy w planie

▲ Dobrze uwałowany tłuczeń na odcinkach ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej z Gołanic do Włoszakowic już zachęca rowerzystów do 
jazdy. Pełen komfort uzyskany zostanie dopiero po ułożeniu asfaltu. Na 
terenie miejscowości układana jest nawierzchnia z kostki betonowej.

▲ Droga od skrzyżowania Smyczyna-Lipno w Mórkowie przez Mórkowo 
do Wilkowic po przebudowie będzie miała 6 m szerokości. Pojawią się 
odcinki nowych chodników, zamontowane zostaną elementy poprawiające 
bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych 
oraz radary z tablicą informującą kierowcę o aktualnej prędkości.

Szczęśliwe dzieciństwo i bezwarunkowa mi-
łość rodzica są podstawą dla prawidłowego roz-
woju każdego człowieka, wpływają na nasze za-
chowanie i postrzeganie świata. Kochająca ro-
dzina broni swego członka, niweluje ból po po-
rażkach i rozczarowaniach, które człowiek wie-
lokrotnie napotyka na swojej drodze. 

Dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej, 
a co za tym idzie dzieciństwa pełnego radosnych 
i beztroskich chwil, otrzymują ciężki bagaż do-
świadczeń, który towarzyszy im przez całe ży-
cie. Zamiast wsparcia życie daje im poczucie 
niepewności i niższej wartości. 

Obecnie w powiecie leszczyńskim funkcjo-
nuje 39 rodzin zastępczych (spokrewnionych, 
niezawodowych i zawodowych), w których zna-
lazło dom 85 osamotnionych dzieci. Jednak po-
trzeby w tym zakresie są dużo większe. Dlatego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesz-
nie nieustannie poszukuje kandydatów na ro-
dziny zastępcze. 

- Rodzice zastępczy to osoby, które decydu-
ją się zaopiekować i wychować dziecko, które-
go nie są biologicznymi rodzicami - informuje 

Mateusz Juśkiewicz, kierownik PCPR w Lesz-
nie. - Mogą to być wspólnie zamieszkali mał-
żonkowie, a także osoba samotna - niezamężna 
lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą być 
bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrew-
nieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo 
być dla niego obcy. 

Rodzina zastępcza nie różni się prawie niczym 
od rodziny biologicznej. Stwarza ona dziecku 
możliwość zaspokojenia potrzeb biologicznych, 
psychicznych (bezpieczeństwa, miłości, przyna-
leżności), potrzeby kulturowe (socjalizację, prze-
kazywanie tradycji) i potrzeby bytowe. Zapewnia 
mu też możliwość właściwego rozwoju fizycz-
nego, psychicznego i społecznego.

Poprzez stworzenie stabilnego środowiska 
wychowawczego rodzina zastępcza rekompen-
suje zaniedbania wynikające z opieki rodziny 
biologicznej. 

- Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani taką 
formą pomocy osamotnionemu dziecku, zapra-
szamy do Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lesznie - zachęca Mateusz Juśkiewicz.

 (JAC)

Rodzina zastępcza zamiast domu dziecka
W sytuacji zagrożenia lub zaniedbania opieki nad dzieckiem niezbędna jest pomoc rodziców zastępczych, którzy zapewnią mu 
bezpieczne przejście przez okres dzieciństwa i dorastania, ofiarują troskę i miłość. W powiecie leszczyńskim tylko w pojedynczych 
przypadkach dzieci trafiają do domu dziecka, a bywają miesiące, że wszystkie z tych wymagających opieki przebywają w rodzi-
nach zastępczych.
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