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Modernizacja drogi powiatowej Osieczna – Kąkolewo wchodzi w decydującą fazę, a dzięki dofinansowaniu z Rządowego 
Funduszu Polski Ład najprawdopodobniej jeszcze w  tym roku ruszą prace na odcinku Osieczna – Goniembice. Obie 
inwestycje są częściami podzielonej na etapy modernizacji 14 km ciągu dróg powiatowych łączących wojewódzką „309” 
w Lipnie z krajową „12” w Dobramyśli.

Modernizacja drogi powiato-
wej Lipno – Goniembice -Osiecz-
na – Łoniewo – Dobramyśl -Paw-
łowice to obecnie największe 
wieloetapowe zamierzenie sa-
morządu powiatu leszczyńskie-
go. Podniesienie standardu drogi 
na tym odcinku nie tylko zwięk-
szy bezpieczeństwo, ale również 
ułatwi kierowcom dojazd do dróg 
wyższej kategorii. Z Lipna pro-
wadzi dogodny dojazd (DW 309) 
do węzła S5 pod Radomickiem. 
Także dojazd do węzła Święcie-
chowa jest bardziej komfortowy, 
gdyż powiat ze wsparciem samo-
rządów gminnych zmodernizował 
drogę Lipno – Mórkowo – Wilko-
wice – Święciechowa, nie zapo-
minając o drogach dla rowerzy-
stów. Osieczna jest również waż-
nym punktem komunikacyjnym, 
gdyż przebiega przez nią droga 
wojewódzka 432. Ogromne zna-

czenie ma połączenie wspomnia-
nych dróg z drogą krajową nr 12 
pod Dobramyślą, gdzie Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad planuje wybudowa-
nie ronda. Uzupełnieniem po-
wiatowej inwestycji jest zmoder-
nizowanie 2,3 km drogi od „12” 
do Pawłowic.

Jedną z koncepcji samorządu 
było zmodernizowanie całego cią-
gu w ramach jednego dużego pro-
jektu (na wzór przebudowy i budo-
wy 28 km drogi Wijewo – Włosza-
kowice – Bukówiec Górny – Bo-
guszyn – węzeł Śmigiel Południe 
na S5), jednak z uwagi na brak do-
finansowania w pierwszym nabo-
rze z Rządowego Funduszu Polski 
Ład, zdecydowano się na podziele-
nie inwestycji na etapy. Pierwszym 
elementem tej koncepcji była bu-

dowa drogi rowerowej łączącej 
Osiecznę z Kąkolewem w latach 
2017-18.

Obecnie trwa modernizacja 
pierwszego odcinka drogowego: 
Osieczna – Łoniewo - Kąkole-
wo (4 km). Zadanie warte blisko 
8,4 mln zł realizuje firma Stra-
bag. Reszta pieniędzy pochodzi 
z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg (2,5 mln zł) oraz z budże-
tu gminy Osieczna (1.475.000 zł). 
W ramach zadania powstanie ron-
do na skrzyżowaniu drogi Osiecz-
na – Dobramyśl z drogą Kąkole-
wo – Grodzisko.

Prawdopodobnie jeszcze w tym 
roku rozpocznie się przebudowa 
drugiego odcinka z planowanego 
do przebudowy ciągu drogowe-
go. Trasa Osieczna – Goniembi-
ce (3,7 km) to jeden z najbardziej 

niebezpiecznych odcinków w po-
wiecie, gdyż wiedzie po pofałdo-
wanym terenie, pomiędzy wąskim 
szpalerem niemłodych już drzew. 
Będzie to możliwe dzięki 14,2 
mln zł dofinansowania (95 proc. 
kosztów kwalifikowanych) z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. 

Koszt prac budowlanych oszaco-
wano na ok. 14,9 mln zł, do tej 
kwoty trzeba doliczyć m.in. kosz-
ty wykupu gruntów i nadzoru in-
westorskiego.

Droga Osieczna – Goniembice 
zostanie wzmocniona i poszerzo-
na do sześciu metrów. Obok niej 
powstanie 3,5 km drogi rowero-

wej oraz 300 metrów chodnika. 
Przebudowane zostanie skrzy-
żowanie w Goniembicach, a po-
nadto w Goniembicach, Wolko-
wie i Osiecznej zaprojektowano 
przejścia dla pieszych i przejaz-
dów dla rowerzystów.

Kolejne odcinki ciągu dróg 
Lipno – Dobramyśl czekać będą 
na możliwość otrzymania przez 
powiat dotacji na ich przebudo-
wę. (JAC)

Dwie inwestycje na bardzo ważnym odcinku

▲ Przebudowa drogi Osieczna 
- Łoniewo - Kąkolewo wkracza 
w decydującą fazę.

Marian Mielcarek w  Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiadał w  I kadencji, a  następnie w  IV, 
V i  obecnej VI kadencji. W  samorządzie reprezentuje gminy Lipno i Święciechowa oraz klub 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Marian Mielcarek należy do najstarszych 
urzędników, a od 1990 r. samorządowców 
w regionie. W 1982 r. został naczelnikiem 

gminy Święciechowa, a po reformie 
administracyjnej był wójtem gmi-

ny Święciechowa w latach 1990-
2010. Już w pierwszej kadencji za-
siadł w Radzie Powiatu Leszczyń-
skiego, gdzie wybrano go jej wice-
przewodniczącym (wówczas pra-
wo zezwalało na łączenie funkcji 
wójta z funkcją radnego w powie-
cie). Po dwóch kadencjach prze-

rwy, od roku 2010, ponownie uzyskał w wy-
borach mandat powiatowego radnego. Wte-
dy powierzono mu funkcję przewodniczące-
go Rady Powiatu Leszczyńskiego. Od 2014 r. 
jest członkiem Zarządu Powiatu Leszczyńskie-
go. W obecnej kadencji rady pracuje w Komi-
sji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowi-
ska. Będąc przed laty wójtem Święciechowy 
Mielcarek miał wielkie nadzieje na ożywie-
nie gospodarcze gminy po wybudowaniu dro-
gi ekspresowej i te marzenia się teraz dosko-
nale spełniają. Pracując w powiatowym samo-
rządzie, jako długoletni ludowiec, kieruje się 

wielkopolską gospodarnością. Jest zwolenni-
kiem realizacji przede wszystkim tych inwe-
stycji, które mają największe szanse na uzy-
skanie zewnętrznych dofinansowań. Jako 
klucz do sukcesu dostrzega również posiada-
nie przez powiat odpowiedniej liczby projek-
tów inwestycji, które po uzyskaniu dofinanso-
wania mogą szybko wejść w fazę realizacji. 
Za najistotniejsze zadanie samorządu uważa 
sukcesywną modernizację dróg powiatowych.

Pasją Mariana Mielcarka jest łowiectwo. 
Od 45 lat jest członkiem Koła Łowieckiego 
„Szarak” w Strzyżewicach. (JAC)

Przedstawiamy radnych Powiatu Leszczyńskiego
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Jeszcze w tym roku rozpocznie 
się przebudowa odcinka Osieczna  
- Goniembice. ▼
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