Droga Zwoleń-Baryczka oddana do użytku!
Dobiegła końca inwestycja warta ponad 3 miliony złotych. Kierowcy i piesi mogą już korzystać z
przebudowanej i komfortowej drogi. Co ważne, zadanie zostało zrealizowane przy dobrej współpracy
samorządów Powiatu Zwoleńskiego, Województwa Mazowieckiego Oraz Gminy Przyłęk i pozyskanemu
wsparciu finansowemu.
Przebudowa drogi Zwoleń-Baryczka była bardzo wyczekiwaną przez mieszkańców powiatu inwestycją.
Jej stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. – Droga ta łączy Zwoleń z Janowcem, jest więc bardzo
istotna komunikacyjne. Przez lata były tu wykonywane jedynie drobne remonty. Potrzeba przebudowy
była więc niezaprzeczalna – podkreśla Waldemar Urbański, Starosta Zwoleński. – Koszt inwestycji został
podzielony pomiędzy trzy samorządy: powiatu zwoleńskiego, województwa mazowieckiego oraz gminy
Przyłęk. To bardzo istotne, ponieważ im więcej uda nam się pozyskać środków zewnętrznych na
realizację poszczególnych zadań, tym więcej dodatkowych zadań na terenie powiatu będziemy mogli
przeprowadzić – dodaje Starosta Waldemar Urbański.
Zakres prac był bardzo szeroki i objął blisko 6 kilometrów drogi. Zostały wymienione wszystkie
przepusty rurowe pod jej koroną i poszerzona jezdnia. Na powierzchni położono nowe warstwy
nawierzchni asfaltowej. Powstały też ciągi piesze i sześć peronów przystankowych z kostki brukowej, a
przy trzech z nich stanęły nowe wiaty przystankowe. Ustawiono również barierę energochłonną i
zamontowano znaki drogowe. - Poszerzenie drogi, budowa utwardzonych poboczy i ciągów pieszych z
kostki brukowej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Chodniki zostały
wybudowane w newralgicznych miejscach, w okolicach kościoła i cmentarza w Przyłęku, ale też w
okolicach Domu Kultury w Rudkach. Panuje tu wzmożony ruch pieszych, dlatego z uwagi na ich
bezpieczeństwo, realizacja tej inwestycji była tak ważna – informuje Mirosław Madejski, członek
Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, mieszkaniec gminy Przyłęk.
Całkowita wartość inwestycji to 3 miliony 77 tysięcy 795 złotych. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
pozyskało na przebudowę drogi dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu”, które pokryło 60% kosztów kwalifikowalnych zadania. Gmina
Przyłęk przeznaczyła na realizację inwestycji 607 tys. złotych. Pozostałe koszty zostały pokryte z
budżetu powiatu zwoleńskiego. – Współdziałanie, czyli dobra współpraca pomiędzy samorządami jest
kluczem do sukcesu. Dzisiaj tym sukcesem jest przebudowana, komfortowa droga, którą z wielką
przyjemnością oddajemy do użytku. Jestem przekonany, że będzie dobrze służyła mieszkańcom przez
wiele lat – podsumowuje wicestarosta Arkadiusz Sulima.
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