15
11.2017

32:,$7/(6=&=<ý6.,uć&,(ē.,02ē/,:2ć&,

Szeroki front robót drogowych
Przed zbliżającą się zimą drogowcy starają się wykonać jak najwięcej prac na
dwóch dużych inwestycjach realizowanych przez powiat leszczyński. Modernizacja połączenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 305 w Wijewie z węzłem na ekspresowej S5 w Nietążkowie oraz budowa 14 km ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin mają zakończyć się w przyszłym roku. Napięte
terminy zmuszają wykonawców do dużego tempa prac.
Największa
w historii powiatu
W sierpniu 2018 roku ma zakończyć się przebudowa i budowa drogi z Wijewa do węzła Nietążkowo
na powstającej drodze ekspresowej
S5. Inwestycja warta jest aż 56,6 mln
zł, a jej realizacja stała się możliwa
dzięki doﬁnansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwotą
36,7 mln zł. To gigantyczne przedsięwzięcie zostało podjęte przy współpracy aż pięciu samorządów - powiatu leszczyńskiego i kościańskiego oraz gmin Wijewo, Włoszakowice
i Śmigiel. Prócz wysokich cen zaaferowanych przez wykonawców (zmusiło to samorządy do zainwestowania większych środków niż było to
planowane) wielkim wyzwaniem jest
bardzo krótki czas realizacji.
Na terenie powiatu leszczyńskiego zadanie wykonuje dysponująca
sporym potencjałem, także podwykonawczym, ﬁrma Colas Polska. Zupełnie nowy odcinek drogi w powiecie kościańskim buduje jeszcze potężniejszy Budimex. Budowa obu
odcinków musi zostać zakończona
w sierpniu przyszłego roku, a kolejny miesiąc będzie wykorzystany na
rozliczenie doﬁnansowania.
Dla ﬁrmy Colas Polska inwestycja stała się priorytetową. Obecnie

prowadzi ona prace na kilku odcinkach - na drodze między Włoszakowicami a Zaborówcem, między
Włoszakowicami a Bukówcem Górnym oraz w rejonie Boguszyna. Roboty powodują utrudnienia w ruchu,
a nawet konieczność czasowego wyłączania niektórych odcinków z ruchu. Obecnie nie jest możliwy przejazd pomiędzy Włoszakowicami a
Zaborówcem. W przyszłym roku
ograniczenia w ruchu będą jeszcze
bardziej dotkliwe, gdyż rozpocznie
się gruntowna przebudowa ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Wymaga ona na krótkim odcinku znacznego wzmocnienia gruntu, dlatego
ulica zostanie całkowicie rozkopana. Jednocześnie ułożona zostanie
tam nowa infrastruktura podziemna. W efekcie na odcinku od kościoła do torów kolejowych powstanie trójpasowa jezdnia o szerokości
aż 9 metrów.
Sporo utrudnień będzie także w
Brennie i Wijewie. Samorząd Wijewa
z kolei "uciekać" będzie przed drogowcami z budową kanalizacji sanitarnej w Brennie. A prócz wspomnianej
inwestycji powiat przebuduje także w
ramach innego zadania doﬁnansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich drugą drogę łączącą Brenno z wojewódzką 305-tką w Wijewie.
Na wszystko nałoży się ponadto prowadzona przez samorząd Wielkopol-

ski modernizacja wspomnianej drogi
nr 305. Tegoroczny zakres prac zbliża się do oczekiwanego stopnia zaawansowania. Optymizm może jednak zweryﬁkować surowość nadchodzącej zimy, gdyż ujemne temperatury utrudnią część prac.

Ścieżki rowerowe
w trzech gminach
Do połowy lipca 2018 roku potrwa budowa prawie 14 km dróg dla
rowerzystów na terenie gmin Rydzyna, Osieczna i Lipno. Projekt zakłada
wykonanie połowy tego wartego 9,2
mln zł zadania jeszcze w tym roku.
Ścieżki rowerowe mają wpłynąć
na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie
Aglomeracji Leszczyńskiej, a to pozwoliło powiatowi leszczyńskiemu
i uczestniczącym w projekcie gminom uzyskać aż 70-proc. doﬁnansowanie z WRPO 2014-2020. Inwestycja podzielona została na trzy
zadania. Firma Chod-Dróg z Krobi buduje na terenie gminy Rydzyna ok. 3,8 km ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej z Dąbcza
przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna oraz na terenie gminy
Osieczna od dworca kolejowego do
Zespołu Szkół w Kąkolewie, a potem od granicy tej miejscowości do
skrzyżowania z drogą wojewódzką

Jeden z frontów robót realizowany jest w doskonałym tempie przez
spółkę Colas Polska na wyłączonym obecnie z ruchu odcinku Włoszakowice-Zaborówiec.

Najbardziej zaawansowane prace przy budowie ścieżek rowerowych
zauważyć można w Nowej Wsi, gdzie układana jest już nawierzchnia.

Leszno - Śrem w Osiecznej (z przerwą w miejscowości Łoniewo). Po
krótkiej przerwie prace na terenie
gminy Lipno kontynuuje także ﬁrma Żak z Leszna oraz jej podwykonawcy. Ich zadaniem jest wybudowanie drogi rowerowej od skrzyżo-
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wania z krajową "piątką" w Lipnie
przez Mórkowo do ul. Dworcowej
w Wilkowicach.
Strona sponsorowana przez
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- opracował Jacek Kuik

Kiedy:
08.12.2017, godz. 09:00 13:00
Gdzie:
Urząd Miejski w Rawiczu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21,
salka nr 103 na pierwszym piętrze
Kiedy:
08.12.2017, godz. 10:30 13:00
Gdzie:
Urząd Miasta i Gminy Osieczna,
ul. Powstańców Wielkopolskich 6,
64-113 Osieczna hol główny
Kiedy:
12.12.2017 godz. 10:00-13:00
Gdzie:
Starostwo Powiatowe w Rawiczu,
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
sala nr 18 (pierwsze piętro budynku)
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