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Powiat leszczyński otrzymał promesę na 5,8 mln zł dofinansowania na modernizację drogi Wijewo – Potrzebowo – granica powiatów 
leszczyńskiego i wschowskiego. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na projekt i przebudowę tego 6,6-kilometrowego odcinka.

Droga z Wijewa przez Potrze-
bowo w kierunku Sławy jest od lat 
bardzo ważnym traktem komuni-
kacyjnym. Pod względem obcią-
żenia ruchem jest na czwartym 
miejscu wśród badanych w 2022 r. 
odcinków dróg zarządzanych przez 
powiat leszczyński. Na terenie po-
wiatu wschowskiego droga została 
już kilka lat temu zmodernizowana, 
co było atutem powiatu leszczyńskie-
go w ubieganiu się o dofinansowa-
nie jej modernizacji na swoim tere-
nie. Koszt przebudowy oszacowano 
na 5,9 mln zł, przy czym będzie ona 
wykonana w formule: zaprojektuj 
– wybuduj.

Wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji uzyskał wysoką oce-
nę w ramach naboru z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład – Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. 
Starosta Jarosław Wawrzyniak 
wraz wicestarostą Maciejem Wi-
śniewskim odebrali już promesę 
na 5.782.000 zł dotacji.

Rzeczywistą kwotę, za jaką 
zrealizowany zostanie projekt, 
zweryfikuje dopiero przetarg. 
Przebudowa obejmie odcinek 
o długości ok. 6,6 km, od dro-
gi wojewódzkiej 304 w Wijewie 
przez Potrzebowo i dalej do gra-
nicy powiatu. Nim drogę przykry-
ją dwie warstwy asfaltowego dy-
wanika o szerokości sześciu me-
trów, wzmocniona zostanie pod-
budowa jezdni. Inwestycja obej-
mie również przebudowę chod-
ników w Wijewie i Potrzebowie.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Lesznie przygotowuje proce-
durę przetargową. Jeżeli wyłoni 
ona wykonawcę, to w pierwszej 
kolejności przygotuje on projekt 
modernizacji. W tej sytuacji sama 

przebudowa realizowana będzie 
w 2023 r.

Natężenie ruchu na drodze 
z Wijewa do Sławy mocno wzro-
sło po przebudowie i budowie cią-
gu dróg powiatu leszczyńskiego 

Wijewo – Włoszakowice – Bukó-
wiec Górny – Boguszyn – węzeł 
na S5 „Śmigiel Południe”. Kie-
rowcy wykorzystują tę drogę jako 
element korzystnego połączenie 
pomiędzy drogami ekspresowy-

mi S5 i S3. Ponadto jest to popu-
larny dojazd do „zagłębia mięsne-
go” we Wróblewie i Sławie oraz 
atrakcyjnego regionu turystyczne-
go, jakim jest Sława i jej okolice.

 (JAC)

Z Wijewa w lubuskie bezpieczniejszą drogą

▲ Droga z Wijewa w kierunku Sławy jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o znaczeniu tranzytowym, 
dlatego podniesienie jej standardu, a jednocześnie bezpieczeństwa stało się pilnym zadaniem inwestycyjnym.

Jan Szkudlarczyk w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada już piątą kadencję, jako przedstawiciel 
mieszkańców gmin Krzemieniewo i Osieczna. Od dwóch kadencji jest przewodniczącym Rady.

W sumie jest to już siódma kadencja samo-
rządowa Jana Szkudlarczyka, gdyż przed dzia-
łalnością w powiatowym samorządzie, przez 
dwie kadencje był radnym gminy Krzemieniewo.

Reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludo-
we, które w Radzie Powiatu Leszczyń-

skiego ma najliczniejszy klub. Siła 
leszczyńskiego PSL-u to w du-

żej mierze jego zasługa, gdyż 
od czterech kadencji jest 
prezesem Zarządu Powia-
towego PSL w Lesznie, 
a równocześnie członkiem 

Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego PSL w Po-
znaniu.

Od dwóch kadencji jest przewodniczącym 
Rady Powiatu Leszczyńskiego, a wcześniej 
przez dwie kadencje był członkiem Zarządu 
Powiatu Leszczyńskiego.
– Bardzo  cenię  współpracę  pomiędzy 

wszystkimi klubami radnych, jaką udało nam 
się wypracować w Radzie Powiatu Leszczyń-
skiego – podkreśla Jan Szkudlarczyk. – Przy-
nosi to bardzo dobre efekty dla rozwoju powia-
tu. Udaje się nam pozyskiwać sporo pieniędzy 
z  zewnętrznych  źródeł  na  powiatowe  inwe-
stycje, co jest wielką zasługą nie tylko Zarzą-
du Powiatu Leszczyńskiego, ale również pra-
cowników  starostwa,  potrafiących przygoto-
wać wnioski, które uzyskują wysokie pozycje 
w konkursach na dofinansowania.

Kierowana przez Jana Szkudlarczyka rada 
słynie z tego, że niemal wszystkie uchwały 
podejmowane są jednomyślnie.
– Mamy wspólny  cel,  jakim  jest  dobro 

mieszkańców – tłumaczy Jan Szkudlarczyk. 
–  Naszym  zadaniem  jest,  aby mieszkańcy 
byli sprawnie obsługiwani, czy też uzyskiwa-
li wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.  Staramy  się  sukcesywnie  podnosić 
standard i bezpieczeństwo dróg powiatowych.

Przewodniczący Szkudlarczyk podkreśla, 
że w ostatnim czasie powiat przebudował wiele 
przejść dla pieszych, poprawiając bezpieczeń-
stwo w newralgicznych miejscach, m.in. przy 
szkołach. Samorząd dostrzega potrzebę budo-
wy nowych odcinków dróg rowerowych, gdyż 
mieszkańcy powiatu leszczyńskiego coraz czę-
ściej korzystają z dwóch kółek. Pod względem 
długości sieci ścieżek rowerowych powiat lesz-
czyński należy do wielkopolskiej czołówki.

Jan Szkudlarczyk ma 74 lata, jednak nie 
zakończył jeszcze swojego życia zawodo-
wego. Było ono przede wszystkim związane 
z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej w Garzynie, 
gdzie przepracował aż 43 lata (w latach 1998-
2015 był wiceprezesem). Kolejne pięć lat spę-
dził we francuskiej firmie nasiennej Cossade, 
a obecnie pracuje na zlecenie polskiej firmy 
Top Nasiona, zajmując się głównie dystrybu-
cją nasion do uprawy kukurydzy, rzepaku, lu-
cerny i traw.

Jan Szkudlarczyk ma zamiłowanie nie tyl-
ko do działalności samorządowej i rolnictwa. 
Z wielką przyjemnością kibicuje żużlowcom 
Fogo Unii Leszno i piłkarzom Lecha Poznań.
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Przedstawiamy Radnych Powiatu Leszczyńskiego
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