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POWIAT LESZCZYŃSKI

Takie komisje funkcjonują na 
różnych szczeblach administracji. 
Przy staroście leszczyńskim działa 
złożona z grona fachowców Powia-
towa Komisja Urbanistyczno-Ar-
chitektoniczna w Lesznie, która jest 
organem doradczym dla starosty oraz 
wójtów i burmistrzów gmin powiatu 
leszczyńskiego.

W jej skład wchodzą: architekci 
Alina Samolewska, przewodniczą-
ca komisji i Lidia Kaźmierczak-
Ratajczak, zastępczyni przewodni-
czącej, prawnik Marek Bartkowiak 
i projektant infrastruktury Wojciech 
Nowiesielski. Ze strony Starostwa 
Powiatowego w Lesznie sprawami 
organizacyjnymi komisji zajmuje 
się naczelnik Wydział Architektury 
i Budownictwa Jakub Rzeźniczak. 

– W posiedzeniach Powiatowej 
Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej w Lesznie spotykamy się z 
autorem omawianego projektu oraz 

Opinie ważne na lata

Decyzję o przebudowie boiska 
sportowego w Rydzynie samorząd 
Powiatu Leszczyńskiego podjął 
w 2010 roku. W fi nansowanie tego 
przedsięwzięcia zaangażowały się 
także samorządy Miasta i Gminy 
Rydzyna oraz Województwa Wiel-
kopolskiego. Projekt obejmował nie 
tylko wykonanie pełnowymiarowe-
go boiska piłkarskiego z instalacją 
do automatycznego nawadniania, ale 
również skocznię w dal i 120-metro-
wą bieżnię tartanową.

Prace miały być zakończone jesz-
cze w 2010 roku, natomiast pierwsze 
mecze – po odpowiednim ukorze-
nieniu się trawy – planowano na 
rok 2011. 

Jakość części wykonanych prac 
budziła jednak poważne zastrzeże-
nia, których nie udało się usunąć 
wykonawcy. Sprawa trafi ła do sądu, 
a ten przyznając rację Powiato-
wi Leszczyńskiemu jednoznacznie 
stwierdził, że wykonawcy nie na-
leży się zapłata za źle wykonaną 
pracę. 

Odzyskane w ten sposób pienią-
dze umożliwiły wykonanie płyty 
piłkarskiej boiska. Firma Murawa 

Znów grają

Mieczysław Drożdżyński (ur. 
w 1976 r.) – w Radzie Powiatu Lesz-
czyńskiego zasiadł po raz pierwszy. 
Pełni funkcję jej wiceprzewodniczą-
cego. W powiatowym samorządzie 
reprezentuje Gminę Wijewo.

Do wyborów wystartował z listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Jest też aktywnym członkiem tego 
ugrupowania. Mieszka w Miastku 
w pobliżu jeziora Lincjusz, wcho-
dzącego w skład Konwaliowego 
Szlaku Kajakowego. Żyjąc blisko 
natury jest przekonany, że powiat 
leszczyński, a szczególnie bardzo 
bogata w jeziora gmina Wijewo, 
ma jeszcze duży, niewykorzystany 
w pełni potencjał dla rozwoju tu-
rystyki. 

– Dla Rady Powiatu Leszczyń-
skiego najważniejsze były, są i będą 

Przedstawiamy radnych Powiatu Leszczyńskiego

 Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Leszczyńskiego Mieczysław 
Drożdżyński.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 687 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 30.03.2015 r. dla 
Wójta Gminy Włoszakowice została wydana decyzja nr 1/D/2015 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice-ul. Dominicka”.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią 
decyzji w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4B 
– Wydział Architektury i Budownictwa, pok. nr 105, w godzinach 
urzędowania, tj. w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od 
wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. Treść decyzji została 
również zamieszczona na stronie internetowej:

www.bip.powiat-leszczynski.pl
w zakładce Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje

/ Starosty Leszczyńskiego / 2015.
POUCZENIE
Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania 
do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty 
Leszczyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 267 ze 
zm.) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni 
od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty
mgr inż. Jakub Rzeźniczak

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

inwestycje drogowe – podkreśla 
Mieczysław Drożdżyński. – Dla 
gminy Wijewo bardzo ważna jest 
przebudowa mostów na przepusty 
pomiędzy Włoszakowicami a Wi-
jewem. Zwiększenie ich nośności 
umożliwi przejazd dużym ciężarów-
kom, co ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego gminy i ca-
łego powiatu.

Pan Mieczysław posiada wy-
kształcenie rolnicze i ekonomiczne. 
Wykorzystuje je w swojej pracy za-
wodowej w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (biuro 
we Wschowie). Relaksu poszukuje 
z wędką nad wodą.

– Bardzo lubię jezioro Lincjusz, 
ale ostatnio częściej wędkuję na 
stawach komercyjnych – przyznaje 
wiceprzewodniczący.

Podejmowane przez samorządy gminne decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym danego 
terenu trwale zmieniają krajobraz powiatu. W ich trafnym wyborze pomagają opinie Powiatowej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lesznie.

przedstawicielem gminy, na terenie 
której ma on być zrealizowany – 
wyjaśnia przewodnicząca komi-
sji Alina Samolewska. – Komisja 
zbiera się doraźnie, kiedy samorządy 
potrzebują jej opinii. Do ustawowych 
zadań komisji należy wydawanie opi-
nii o projektach studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, wydawanie opinii 
o projektach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz wydawanie opinii w sprawie 
analiz wykonywanych w celu oceny 
aktualności studium i planów miej-
scowych.

Od dłuższego czasu dużo zmian 
w zapisach opracowań planistycz-
nych, w tym miejskich planach 
zagospodarowania przestrzennego 
dotyczy wytyczania nowych ternów 
pod budownictwo mieszkaniowe, 
które dotychczas wykorzystywane 
były rolniczo. 

– Nigdy nie zdołamy zabudować 
wszystkich terenów, które wyzna-
czane są pod budownictwo miesz-
kaniowe – podkreśla Samolewska. 
– Powstają rozległe tereny, gdzie 
stoją trzy domy i dwieście działek 
budowlanych pozostaje niesprzeda-
nych. Rozproszona zabudowa wokół 
miast i wsi sprawia, że samorządy 
muszą ponosić znacznie większe 
koszty budowy infrastruktury. Poja-
wia się problem doprowadzania do 
oddalonych zabudowań sieci wod-
no-kanalizacyjnej, energetycznej, 
gazowej oraz dróg i chodników.

Powiatowa Komisja Urbani-
styczno-Architektoniczna spełnia 
ważną rolę w zachowaniu ładu urba-
nistycznego gmin powiatu leszczyń-
skiego. Jej opinie są wymagane 
obligatoryjnie w procedurach plani-
stycznych, jednak nie są wiążące dla 
podejmowanych przez samorządy 
uchwał.

W Rydzynie

Niesolidność wykonawcy spowodowała, że boisko pił-
karskie w Rydzynie wróciło do użytkowania dopiero po 
czterech latach. Nowy obiekt będzie służył sportowcom 
nie tylko z gminy Rydzyna i całego powiatu, ale także 
podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rydzynie.

Sport Jacek Kulpeksza z Wrocła-
wia wywiązała się z zadania bez 
zastrzeżeń. 

Ofi cjalne oddanie do użytku no-
wego boiska w Rydzynie nastąpiło 
12 kwietnia przed meczem klasy 
okręgowej pomiędzy miejscowym 
Rydzyniakiem a Orkanem Chorze-
min. Wstęgę przecięli wspólnie: 
starosta leszczyński Jarosław Waw-
rzyniak, burmistrz miasta i gminy 
Rydzyna Kornel Malcherek oraz 
dyrektorka SOSW im. Franciszka 
Ratajczaka w Rydzynie Krystyna 
Śliwińska.

Piłkarze z entuzjazmem rozpo-
częli mecz, jednak nie uraczyli kibi-
ców ani jedną bramką. Może inaczej 
będzie w najbliższą niedzielę, 26 
kwietnia o godz. 15, kiedy podej-
mować będą u siebie LUKS Stare 
Bojanowo. Rydzynianie wyprze-
dzają w tabeli rywala o pięć pozycji, 
dlatego z atutem własnego boiska 
postrzegani są jako faworyci.

Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Opracował Jacek Kuik

Z dniem 1 kwietnia funkcję 
kierownika Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Lesznie objął Ma-
rian Kaczmarek (na zdjęciu). 
Zastąpił na tym stanowisku 
odchodzącego na emeryturę 
Jana Króla.

Mariana Kaczmarka na szefa ZDP 
w Lesznie wybrał Zarząd Powia-
tu Leszczyńskiego w drodze prze-
prowadzonego konkursu. Posiada 
30-letnie doświadczenie w nadzorze 
i wykonawstwie inwestycji drogo-
wych. Przez minione osiem lat kie-
rował Powiatowym Zarządem Dróg 
w Jarocinie.

– Każdy problem podczas prowa-
dzenia inwestycji pozostawia w pa-
mięci doświadczenie, które można 

Ważna jest współpraca
wykorzystać w przyszłości. Jednym 
z ciekawszych przedsięwzięć reali-
zowanych w Jarocinie była budowa 
dwóch wiaduktów nad czynną ma-
gistralą kolejową – mówi Marian 
Kaczmarek, kierownik Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lesznie. – 
Najważniejszymi inwestycjami re-
alizowanymi w tym roku w powiecie 
leszczyńskim będą modernizacje 
dróg powiatowych na odcinkach 
Osieczna-Berdychowo oraz Rydzy-
na-Dąbcze. Obie dofi nansowane są 
z Narodowego Funduszu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Oprócz koniecz-
ności posiadania pieniędzy podczas 
przygotowania i późniejszej reali-
zacji inwestycji bardzo ważna jest 
współpraca pomiędzy samorządami. 

Obecnie prowadzimy również prace 
związane z utrzymaniem dróg, jak 
wypełnianie ubytków w nawierzchni, 
ścinanie poboczy czy też sprzątanie 
rowów po niepoprawnych kierow-
cach. W maju przystąpimy do wy-
kaszania rowów, co przy blisko 400 
kilometrach dróg powiatowych jest 
zadaniem bardzo czasochłonnym.
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