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Powiat leszczyński jest zbyt bied-
ny, aby pożyczał pieniądze na inwe-
stycje - takim stwierdzaniem lubi 
rozpocząć tłumaczenie strategii fi-
nansowej powiatu leszczyńskiego 
starosta Jarosław Wawrzyniak. Do-
daje także, że pieniądze, jakie po-
chłonęłaby obsługa zadłużenia, po-
wiat może wydać na inwestycje. 

Obserwując z zewnątrz działal-
ność inwestycyjną powiatu lesz-
czyńskiemu trudno doszukać się ja-
kiś „kosmicznych strategii”, gdyż 
filarem jest zwykły zdrowy rozsą-
dek. Potężną siłą jest Rada Powiatu 
Leszczyńskiego, która mimo swej 
politycznej różnorodności, ma jeden 
wspólny cel - poprawę komfortu ży-
cia mieszkańców. Wynik głosowań 
„jednomyślnie za” na powiatowych 
sesjach jest już normą. 

W ostatnich dziesięciu latach po-
wiat leszczyński w rankingu za-
możności zajmował miejsca 248-
268, czyli utrzymuje w nim stabil-
nie dość niską pozycję, w niewiel-
kim stopniu możliwą do wywindo-
wania przez władze samorządowe, 
co np. byłoby możliwe poprzez dy-

namiczny rozwój przemysłu w po-
wiecie uznawanym za rolniczy. Za 
politykę inwestycyjną odpowiadają 
przede wszystkim gminy, które po-
siadają grunty do zagospodarowania 
i mogą udzielać ulg podatkowych. 

Mimo niskich dochodów powiat 
leszczyński jest w kraju - można by 
pokusić się o określenie - „proinwe-
stycyjnym ewenementem”. Dzięki 
skutecznemu zabieganiu o dotacje 
z budżetu Unii Europejskiej i bu-
dżetu państwa w rankingu wydat-
ków inwestycyjnych samorządów 
opublikowanym przez „Wspólnotę” 
za lata 2015-2017 zajął piąte miejsce, 
a za lata 2016 - 2018 – pierwsze. Jest 
niemal pewne, że wysoką pozycję 
utrzyma w tegorocznym rankingu, 
bo w latach 2017-2019 trwał w po-
wiecie boom inwestycyjny. 

Pierwszą tegoroczną jaskółką 
sukcesu inwestycyjnego jest szóste 
miejsce w kraju w trzeciej edycji 
Rankingu Finansowego Samorządu 
Terytorialnego 2019, opracowane-
go przez Fundację Instytut Studiów 
Wschodnich. Wyżej od powiatu lesz-
czyńskiego sklasyfikowano tylko po-
wiaty: wrocławski, poznański, biel-
ski, przemyski i bydgoski.

Trochę w cieniu ogólnopolskie-

Ubogi w dochody, ale
zamożny w inwestycje

Fot. J.Kuik
Niektóre odcinki dróg modernizowane są etapami, ale według wieloletniego planu. W Jezierzycach Kościelnych 
przed dwoma laty wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, a obecnie trwa modernizacja jezdni, budowa odcinków 
chodników i wjazdów do posesji.

Wystartował z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, ugrupowa-
nia posiadającego w radzie najwięk-
szą reprezentację. Z wykształcenia 
ekonomista, od 2003 r. jest skarbni-
kiem Miasta i Gminy Rydzyna. Jego 
doświadczenie postanowiła wyko-
rzystać Rada Powiatu Leszczyńskie-
go powierzając mu już po raz drugi 
funkcję przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Planowania i Rozwoju. Jest 
także członkiem Komisji Rewizyjnej. 

- Jako radny, ale również miesz-
kaniec gminy Rydzyna, jako plan na 

obecną kadencję samorządową wi-
dzę dwie bardzo ważne inwestycje 
drogowe - wyjaśnia Wojciech An-
toniak. - To wykonana w ubiegłym 
roku przebudowa drogi Dąbcze – 
Nowa Wieś – Kąkolewo oraz prze-
budowa drogi powiatowej w Kło-
dzie wraz z budową ścieżki rowe-
rowej i chodnika. Inwestycja ta za-
pewni sporej części mieszkańców, 
nie tylko gminy Rydzyna, bezpiecz-
ny dojazd między innymi do zakła-
dów pracy, szkół oraz stacji kolejo-
wej. Dla radnego bardzo ważnym 

jest, aby skutecznie pozyskiwać pie-
niądze z zewnętrznych źródeł. Tak 
się dzieje w samorządzie powiato-
wym, dzięki czemu może on zreali-
zować nawet dwa – trzy razy więcej 
zadań, niż działając samodzielnie.  

Radny Wojciech Antoniak dla re-
laksu lubi biegać, a sportowych emo-
cji dostarczają mu pojedynki żużlow-
ców Unii Leszno. W domu w for-
sowaniu swoich propozycji musi 
uwzględniać głos żeńskiej większo-
ści - żony Edyty oraz córek Marysi 
i Zosi. Mieszkają w Dąbczu. (JAC)

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego

Wojciech Antoniak. Fot. J.Kuik

Wojciech Antoniak (45 lat) w Radzie Powiatu Leszczyńskiego reprezentuje gminę Rydzyna. 
To jego druga kadencja w samorządzie.

W rankingu zamożności powiatów przygotowa-
nym przez magazyn samorządowy „Wspól-

nota” powiat leszczyński sklasyfikowany został 
dopiero na 266. miejscu. Mimo niskich dochodów 
samorząd nie opuszcza jednak ścisłej krajowej 
czołówki pod względem wartości realizowanych 
inwestycji i robi to od lat bez zadłużenia.

go sukcesu kolejne inwestycje przy-
gotowują pracownicy samorządowi. 
To od dobrze opracowanego wnio-
sku w dużej mierze zależy przyzna-
nie wielomilionowego dofinansowa-
nia. Prócz dofinansowań zewnętrz-
nych powiatowe inwestycje wspie-
rane są zazwyczaj z budżetów gmin, 
co też bardzo często jest przyczyną 
wyższej oceny złożonego wniosku, 
a ponadto pozwala na ubieganie się 
o wyższą dotację.

W tym roku powiat leszczyński 
nie zwalnia inwestycyjnego tempa. 
Przebudowano ul. Rzeczypospoli-
tej w Rydzynie, drogę w Popowie 
Wonieskim, dobiegła końca (jesz-
cze nieoficjalnie) przebudowa drogi 
Lipno - Smyczyna. Rozpoczęła się 
modernizacja drogi przez Jezierzyce 
Kościelne i dalej aż do Gołanic, a w 
najbliższym czasie wykonawca przy-
stąpi do przebudowy drogi w Krzyc-
ku Wielkim. Brygada remontowa po-

wiatu zakończyła poszerzanie drogi 
Hersztupowo - Nowy Belęcin i roz-
poczęła prace na odcinku Osieczna 
- Drzeczkowo. Na półkach leży spo-
ro projektów modernizacji kolejnych 
dróg, kilka dokumentacji jest w trak-
cie opracowywania. Na pozytywne 
rozstrzygnięcie czekają także kolejne 
wnioski o dofinansowanie. Barierą 
rozmachu inwestycyjnego jest jedy-
nie ograniczona liczba pieniędzy na 
wkład własny do dotowanych robót.


