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Samorząd powiatu leszczyńskiego, uznany przez 
specjalistów w  dwóch kolejnych rankingach 
magazynu samorządowego "Wspólnota" za 
najbardziej proinwestycyjny w  kraju, nie 
zamierza spuścić z  tonu. Na rok przyszły 
zaplanowano kilka znaczących inwestycji.

Podczas gali samorządowej to-
warzyszącej XVIII Samorządowe-
mu Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach delegacja powiatu 
leszczyńskiego odebrała statuetkę 
dla najbardziej proinwestycyjnego 
samorządu powiatowego w kraju 
w latach 2017-2019. To drugi tytuł 
z rzędu, a dodać należy, że wcze-
śniej było piąte miejsce w gronie 
314 powiatów. 

Te najwyższe pozycje zderza-
ją się z bardzo odległym, dopie-
ro 266. miejscem powiatu lesz-
czyńskiego pod względem za-
możności. Receptą na sukces nie 
jest w tym przypadku pożycza-
nie pieniędzy na inwestycje, gdyż 
powiat od wielu lat bilansuje swe 
budżety bez złotówki zadłuże-
nia, czym pochwalić się może 
tylko kilka samorządów w Pol-
sce. Skuteczności należy doszu-
kiwać się w umiejętności pozy-
skiwania pieniędzy ze źródeł ze-
wnętrznych, a pod względem po-
ziomu otrzymanych dotacji z bu-
dżetu Unii Europejskiej (w la-
tach 2014-2019) powiat leszczyń-
ski jest szósty w kraju. Ogromny 
udział w tym sukcesie mają rów-
nież samorządy siedmiu gmin, po-
nieważ współfinansują większość 
inwestycji poprawiających bez-

pieczeństwo i komfort użytkowa-
nia dróg powiatowych. 

Samorząd powiatu leszczyń-
skiego wraz z gminami ma bar-
dzo ambitny plan inwestycyj-
ny na rok 2021. Dwa zadania 
będą kontynuacją prac tegorocz-
nych. Spółka Drogbud Gostyń do 
30 czerwca 2021 r. przebuduje 
1,9 km ul. Dworcowej w Krze-
mieniewie (obecnie trwa opra-
cowywanie dokumentacji tech-
nicznej). Po przebudowie ulica 
będzie miała 6-metrową jezdnię 
oraz ciąg pieszo-rowerowy na ca-
łej długości. Roboty będą kosz-
tować około 3,1 mln zł, z cze-
go połowa to dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a 600 tys. zł przekaże gmina Krze-
mieniewo. Także do 30 czerw-
ca 2021 r. spółka Nodo z Lesz-
na wybuduje za 985 tys. zł ścież-
kę rowerową o długości 2,6 km 
od wiaduktu nad S5 w Wilko-
wicach do ronda w Święciecho-
wie i dalej w kierunku Gołanic, 
aż do już istniejącej ścieżki. In-
westycja zostanie dofinansowana 
przez gminę Święciechowa kwotą 
do 350 tys. zł, a ponadto powiat 
złożył wniosek o dotację z  Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014-2020.

Powiat aplikuje też o dofi-
nansowanie kolejnych inwesty-
cji. Na blisko 8 mln zł szacowa-
na jest przebudowa drogi powia-
towej przez Kłodę, od drogi wo-
jewódzkiej 309 przez całą wieś 
aż do wiaduktu nad drogą ekspre-
sową S5. Przy drodze powstanie 
ścieżka pieszo-rowerowa, sześć 
przystanków autobusowych wy-
posażonych zostanie w perony, 
przejście dla pieszych posiada-
ło będzie aktywną sygnalizację 
ostrzegawczą, a przy przedszko-
lu zamontowany zostanie radar 

z tablicą informującą o prędko-
ści pojazdu. 

Przebudowa 4-kilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej 
z Osiecznej przez Łoniewo do 
skrzyżowania dróg w kierunku 
Kąkolewa, Łoniewa, Grodziska 
i Dobramyśli ma kosztować po-
nad 5 mln zł. Na tym skrzyżowa-
niu projekt przewiduje wybudo-
wanie ronda, co znacznie popra-
wi bezpieczeństwo. W Łoniewie 
z kolei zaplanowano m.in. budo-
wę 600 m chodnika. Ta inwesty-
cja to jeden z czterech etapów mo-

dernizacji drogi Lipno - Osieczna 
- Łoniewo - Dobramyśl - skrzyżo-
wanie z drogą krajową nr 12. Po-
wiat liczy na dofinansowanie obu 
przedsięwzięć z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Ponadto powiat stara się o do-
finansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych bu-
dowy Domu Pomocy Społecznej 
dla osób starszych (wstępna loka-
lizacja to Rydzyna) oraz remontu 
budynków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ry-
dzynie.  (JAC)

Rok 2021 będzie znów obfity w inwestycje

Marcin Barczyk prowadzi Kan-
celarię Radcy Prawnego w Lesznie. 
Z racji zawodu zna problemy wy-
stępujące w społeczeństwie, dlate-
go rada postanowiła wykorzystać 
jego doświadczenie powierzając 
mu funkcję przewodniczącego Ko-
misji Spraw Społecznych. Ponadto 
jest członkiem Komisji Rewizyjnej. 

Już na początku poprzedniej ka-
dencji, kiedy wyborcy powierzyli 
mu mandat radnego, za szczegól-
ne zadanie rady wskazywał popra-
wę bezpieczeństwa i komfortu jaz-
dy na drogach powiatowych. 

- Po zmodernizowaniu wielu 
ważnych odcinków dróg powiato-
wych czas przystąpić do bardzo po-
trzebnej przebudowy drogi z Lip-
na przez Osiecznę, Łoniewo i Do-

bramyśl do skrzyżowania z krajo-
wą „12” - podkreśla radny Marcin 
Barczyk. - Droga łącząca trzy gmi-
ny będzie priorytetowym zadaniem 
samorządu powiatowego na naj-
bliższe lata.  

Marcin Barczyk jako radny 
z okręgu osiecko-krzemieniew-
skiego chciałby także remontu dro-
gi z Wojnowic do granicy z powia-
tem kościańskim, w kierunku zna-
nego ośrodka rekreacyjnego w No-
wym Dębcu. Przebudowy jego zda-
niem wymaga też droga z Kąkole-
wa przez Świerczynę i Ziemnice 
do Wojnowic, choć - zaznacza - ma 
świadomość, że w powiecie są za-
dania ważniejsze.

- Cieszy mnie, że zarządca kra-
jowej „12” podejmuje prace na od-

cinku od Kąkolewa w kierunku Go-
stynia. Jako były pracownik domu 
pomocy społecznej z kolei kibicuję 
wnioskowi powiatu o dofinansowa-
nie budowy DPS-u dla osób star-
szych - tłumaczy radny Barczyk. 

Jeszcze do niedawna rodzinne 
decyzje pan Marcin podejmował 
wspólnie z czterema kobietami - 
żoną Adrianą oraz córkami Weroni-
ką, Julią i Aleksandrą. Od roku ma 
męskie wsparcie od synka Jana, któ-
ry stał się jego „oczkiem w głowie”. 
Pasją radnego Barczyka jest opie-
ka, razem z ojcem, nad 100 rodzi-
nami pszczelimi oraz uprawa róż-
nych odmian winogron. Od wielu 
lat trenuje także taekwondo w lesz-
czyńskim Gromie.

 (JAC)▲ Marcin Barczyk         Fot. archiwum
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▲ Na tym skrzyżowaniu, gdzie rozchodzą się drogi w kierunku Kąkolewa, Łoniewa, Grodziska i Dobramyśli, 
planowane jest wybudowanie ronda.
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Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego
Marcin Barczyk z Kąkolewa (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska) w Radzie Powiatu 
Leszczyńskiego reprezentuje gminy Osieczna i  Krzemieniewo. Jest to jego druga kadencja 
w samorządzie.


