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Już sporo odcinków dróg w  powiecie leszczyńskim poszerzyła 
lub wyremontowała brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lesznie. W 2020 roku wykonała sześć kolejnych zadań.

Brygadę remontową Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lesznie two-
rzą pracownicy, którzy oprócz re-
montu kolejnych odcinków dróg 
mają też wiele innych zadań związa-
nych z bieżącym utrzymaniem dróg, 
np. wykaszanie czy ścinanie pobo-
czy, naprawę pozimowych uszko-
dzeń nawierzchni, zamiatanie ście-
żek rowerowych. Co roku brygada 
wykonuje kilka remontów i moder-
nizacji, związanych przede wszyst-
kim ze wzmacnianiem skrajni dróg 
i poszerzaniem jezdni. 

Powiat leszczyński mając własną 
ekipę, wykonuje sporo prac bez ogła-
szania przetargów i - co najważniej-
sze - znacznie taniej. 

- W porównaniu z wykonawcą ze-
wnętrznym pozwala to zaoszczędzić 
do 50 procent wydatków – tłumaczy 
Marian Kaczmarek, kierownik ZDP 
w Lesznie. – Dodatkowo wykonywa-
ne prace współfinansują gminy, naj-
częściej w formie zakupu materiałów.

W 2020 roku powiatowa bryga-
da remontowa wykonała inwesty-
cje warte łącznie około 520 tys. zł. 

Największym zadaniem było posze-
rzenie 2,2 km drogi z Hersztupowa 
(od krajowej „12”) do Nowego Be-
lęcina. Nawierzchnia została póź-
niej ujednolicona na całej szeroko-
ści poprzez podwójne powierzchnio-
we utrwalenie, co wykonała już wy-
łoniona w przetargu firma zewnętrz-
na. Ponadto pracownicy ZDP napra-
wili nawierzchnię drogi oraz most 
drogowy w Miąskowie, wyremon-
towali drogę i pobocza na odcinku 
Osieczna – Drzeczkowo, naprawi-
li nawierzchnię na krótkim odcinku 

w Bojanicach, przeprowadzili też re-
mont 150-metrowego odcinka drogi 
w Oporówku, po wykonaniu przez 
gminę Krzemieniewo kanalizacji sa-
nitarnej. Ostatnim tegorocznym za-
daniem był remont i obustronne po-
szerzenie drogi między Radomic-
kiem a Targowiskiem. 

Pracownicy powiatowej brygady 
mają już duże doświadczenie, a szyb-
kość i zakres prac są zwiększane dzię-
ki systematycznym zakupom sprzętu. 
W ostatnim czasie kupiono m.in. uży-
wany samobieżny rozściełacz asfal-
tu, wykorzystywany do układania na-
wierzchni bitumicznych na remonto-
wanych odcinkach. W powiecie lesz-
czyńskim jest już około 90 km ście-
żek rowerowych, dlatego zdecydowa-
no się również na zakup używanej za-
miatarki, aby rowerzystom jazdy nie 

utrudniały szyszki, liście czy kamy-
ki. Na 2021 rok zaplanowano kup-
no ciągnika. 

„Dozbrojenie” brygady remonto-
wej jest bardzo potrzebne, gdyż pla-
ny remontowe na rok 2021 są bardzo 
ambitne. To m.in. poszerzenie dro-
gi w Przybyszewie, na odcinku od 
Grodziska do skrzyżowania z drogą 
Łoniewo - Dobramyśl oraz remont 
odcinków dróg powiatowych Strzy-
żewice – Henrykowo, Targowisko 
– Górka Duchowna i Gronówko – 
Wyciążkowo.

Pod zarządem powiatu leszczyń-
skiego jest blisko 400 km dróg, któ-
re są sukcesywnie modernizowa-
ne w ramach inwestycji zlecanych 
w przetargach oraz mniejszych za-
dań przeprowadzanych przez bry-
gadę ZDP. (JAC)

Brygada ZDP remontuje taniej niż firmy

▲ Największym zadaniem, jakie brygada remontowa wykonała w tym roku było obustronne poszerzenie drogi Nowy 
Belęcin - Hersztupowo. Inwestycja sfinansowana została wspólnie przez powiat leszczyński i gminę Krzemieniewo.

▲ Część ścieżek rowerowych w powiecie leszczyńskim położonych jest 
na skraju lasu. Ma to nie tylko walory, ale również dostarcza rowerzystom 
problemów w postaci szyszek i liści na nawierzchni. W trosce o ich komfort 
jazdy powiatowi drogowcy wykorzystują samobieżną zamiatarkę.

Radnym powiatu leszczyń-
skiego został, kiedy miał nie-
spełna 40 lat. Był radnym I ka-
dencji, a potem IV, V i obec-
nej - VI kadencji. Jest człon-
kiem Komisji Planowania, Bu-
dżetu i Rozwoju. Już po raz 
trzeci został wybrany człon-
kiem Zarządu Powiatu Lesz-
czyńskiego.

Posiada wyższe wykształ-
cenie jako zarządca i banko-
wiec. Zawodowo od 14 lat 
jest prezesem Zakładu Usług 
Wodnych we Wschowie. 

Grzegorz Brzeskot mając 
tak duże doświadczenie sa-
morządowe i zawodowe po-
trafi obiektywnie spojrzeć na 
potrzeby inwestycyjne po-
wiatu leszczyńskiego. 

- Wszystkie inwestycje powia-
tu są bardzo ważne, ale powo-
dzenie tych największych moż-
liwe jest tylko po uzyskaniu ze-
wnętrznego dofinansowania - 
podkreśla radny Grzegorz Brze-
skot. – Naszym priorytetem na 
najbliższe lata jest moderniza-
cja drogi z Lipna przez Osiecz-
nę, Łoniewo i Dobramyśl do dro-
gi krajowej nr 12. Bardzo waż-
ną inwestycją dla powiatu, a tak-
że gminy Rydzyna, którą repre-
zentuję w samorządzie powia-
towym, jest droga przez Kłodę. 
Wniosek o dotację na jej prze-
budowę czeka na decyzję zarzą-
dzających Funduszem Dróg Sa-
morządowych.  

Grzegorz Brzeskot prócz 
obowiązków zawodowych i za-

angażowania w powiatowym 
samorządzie potrafi zadbać też 
o swoje pasje. Dawniej grał 
w wielu grupach muzycznych 
na gitarze prowadzącej, ale i dziś 
lubi podłączyć pod wzmacniacz 
swojego sprowadzonego z USA 
Fendera. Od wielu lat jest myśli-
wym w Kole Łowieckim Gwizd 
Leszno. Kibicuje żużlowcom 
Unii Leszno, polskiej reprezen-
tacji piłkarskiej i przede wszyst-
kim doskonale obecnie radzą-
cym sobie piłkarzom Rydzynia-
ka. Lubi rekreacyjne narciar-
stwo, jazdę rowerową i nordic 
walking.

Państwo Krystyna i Grzegorz 
Brzeskotowie mają dorosłe już 
dzieci - Patrycję, Wirginię i Kac-
pra. (JAC)

Przedstawiamy radnych 
powiatu leszczyńskiego

▲ Radny Grzegorz Brzeskot
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Grzegorz Brzeskot (61 lat) w Radzie Powiatu Leszczyńskiego reprezentuje gminę 
Rydzyna. W wyborach wystartował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.


