Duże inwestycje drogowe w Osiecznej i Rydzynie

Plan budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok zakłada wydatki w kwocie 42 milionów złotych, z czego aż 35 procent stanowić
będą nakłady na inwestycje. Niebawem ogłoszone zostaną przetargi na dwie największe powiatowe inwestycje drogowe realizowane na terenie Rydzyny i Osiecznej, warte w sumie 12,5 miliona złotych. Powiat otrzyma na ten cel 6 milionów złotych dofinansowania
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a ponadto w obu przedsięwzięciach finansowy udział będą miały gminy.
Wspólnie z gminą Osieczna przebudowana zostanie droga powiatowa przebiegająca
przez Osieczną. Z obu stron łączy się ona na
rogatkach miasta z drogą wojewódzką. W ramach tego zadania nową nawierzchnię zyska także droga powiatowa z Osiecznej do
Berdychowa. Według wstępnego kosztory-

su wartość tego przedsięwzięcia wynosi 6,5
miliona złotych. Gmina Osieczna zadeklarowała doﬁnansowanie w kwocie 750.000
złotych. Powiat otrzymał także zapewnienie
o doﬁnansowaniu z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych kwotą 3 milionów złotych.

▲Jeszcze przed modernizacją gmina Osieczna zamierza zmienić system oświetlenia na ul.
Tadeusza Kościuszki. Znikną słupy oświetleniowe, co pozwoli drogowcom pełniej wykorzystać
szerokość ulicy. Na Leszczyńskiej i części Kościuszki poprowadzona będzie ścieżka rowerowa.
Skręci w ul. Zamkową i dalej ul. Jeziorną poprowadzi aż do letniska. Przebudowa drogi powiatowej w Osiecznej ruszy dopiero po wykonaniu prac ziemnych przez spółkę gazowniczą.

Około 6 milionów złotych kosztować będzie modernizacja drogi Rydzyna - Dąbcze
wraz z budową ronda w Rydzynie. W ramach tego przedsięwzięcia współﬁnansowanego przez gminę Rydzyna (300.000 zł.) oraz
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (3.000.000 zł) wybudowana zosta-

nie także ścieżka rowerowa pomiędzy miejscowościami.
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▲Skrzyżowanie nieopodal rydzyńskiego wiatraka przebudowane zostanie na rondo, co
znaczne poprawi bezpieczeństwo oraz upłynni ruch.

▲Na kilkusetmetrowym odcinku w Rydzynie, w minionych latach ułożono już ścieżkę
rowerową. W ramach inwestycji planowane jest przedłużenie jej aż do Dąbcza. Na jezdni
ułożona zostanie nowa nawierzchnia, na co kierowcy czekają już od wielu lat.
▲Jednym z newralgicznych komunikacyjnie miejsc w Osiecznej jest skrzyżowanie ulic
ks. Pawła Steimetza, Gostyńskiej i ojca Edwarda Frankiewicza. Projekt uwzględnia
przebudowę wysepki, w celu poprawienia bezpieczeństwa.

▲Nowa nawierzchnia ułożona zostanie także na drodze z Osiecznej do Berdychowa.

▲W Dąbczu droga jest już też bardzo zniszczona. W ramach inwestycji planowane jest
ułożenie nowej nawierzchni aż do skrzyżowania przy kościele.
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