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W 2020 r. remonty tras w regionie i budowa nowych odcinków kosztowały
ponad 120 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił podczas sesji
sejmiku raport z tych działań i zaprezentował plan prac na 2021 r. 
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Inwestycje prowadzone w 2020 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał w 2020 r. ponad 120 mln zł. Pieniądze zostały
wykorzystane na: przebudowy, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów.
ZDW prowadziło w sumie 39 zadań. Ich efektem są odnowy dywanikowe na odcinku
10,16 km, rozbudowa tras na długości 24,67 km oraz prace na kilku kilometrach
chodników. Do najważniejszych inwestycji można zaliczyć prace na m.in.  DW nr 278
na odc. Sulechów – Konotop, DW nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do
miejscowości Debrznica - Etap II i DW nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz.
Dodajmy, że tradycyjnie ZDW zadbało także o środki na poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W tym celu przeprowadzono 18 inwestycji w np. Kunowicach,
Strzelcach Krajeńskich, Żaganiu i Siedlisku.

Plan prac na 2021 r. 

Punkt wzbudził duże zainteresowanie wśród radnych. Pytali Pawła Tondera,
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich zarówno o szczegóły inwestycji
przedstawionych w prezentacji (dostępna w załączeniu), jak i zadania, które nie
znalazły się w planach na ten rok. Postulowali o wpisanie rekomendowanych
inwestycji do harmonogramów na przyszłe lata. Poza tym zainteresowanie radnych
wzbudziła kwestia wykorzystania środków unijnych, które stanowią istotną składową
budżetów wielu remontów. Dyrektor Paweł Tonder zapewnił, że kwestia
terminowości prac poszczególnych inwestycji jest szczegółowo monitorowana, aby
zdążyć wykorzystać wszystkie dostępne dotacje z UE.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder zaprezentował również plan
najważniejszych projektów prowadzonych w 2021 r. Na liście znalazło się kilka
kluczowych dla regionu oraz mieszkańców inwestycji. Mowa tutaj o np. o budowie
mostu przez Odrę wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II.
Toczą się też działania związane z obwodnicą miejscowości Podmokle Wielkie,
Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302. Chodzi o dojazd do
węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu. Całkowita wartość
projektu, który jest współfinansowany ze środków RPO – L2020, wynosi blisko 48
mln zł.
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