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5. Remont drogi w Trzebcach polegający na jej poszerzeniu w celu wykonania bezpiecznego ciągu pieszego
oddzielonego od jezdni białą linią. Długość 512 m. o wartości 41.735 zł
6. Remont drogi w Kolonii Myśliwczów w kierunku powstającego nowego osiedla o długości 164 m. .i wartości 37.440 zł.
7. Remont drogi na odcinku Myśliwczów - Rogi polegający na położeniu nowej nawierzchni w miejscu zniszczonej i jej
poszerzenie w celu wykonania, po oddzieleniu białą linią, bezpiecznego ciągu pieszego. Długość inwestycji 557 m. o
wartości 331.649 zł.
8.Budowa wodociągu w Wielgomłynach ( tzw.Poduchowne ul. Radomszczańska) długości 548 m wartości 67.232 zł.
9. Budowa wodociągu w Kol. Myśliwczów o długości 962 m.... o wartości 119.993 zł
10. Budowa parkingu w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Wielgomłynach (obok szkoły podstawowej) o wartości
18.339 zł.
11. Budowa sieci kanalizacyjno - sanitarnej w Krzętowie dla osób, które w drugim etapie zdecydowały się przyłączyć do
kanalizacji o wartości 48.000 zł.
Poza wymienionymi głównymi inwestycjami, wykonano też szereg innych prac, jak np. bieżące utrzymanie i remonty
dróg gminnych w kwocie około 300.000 zł. Ze względu na charakter i ilość inwestycj miniony rok można uznać za
satysfakcjonujący, szczególnie w budowie infrastruktury, która ułatwia codzienne życie.
- W roku 2014 kończy się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , którym byliśmy objęci po wejściu do Unii
Europejskiej. Jak Pan ocenia okres programowania 2007 - 2013 w kontekście gminy Wielgomłyny?
Bogdan Witaszczyk Kilka lat temu, w momencie kiedy mieliśmy podjąć decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej,
zadawaliśmy sobie pytanie, czy nie utracimy swojej tożsamości narodowej i ile środków ze wspólnej kasy unijnej, po wpłaceniu
przez Polskę swojego udziału, uda się nam pozyskać. Odpowiedź szczególnie na drugie pytanie w przypadku miast i gmin dobrze
przygotowanych projektowo i aktywnych jest pozytywna. Gmina Wielgomłyny odniosła inwestycyjny sukces w tym okresie w
dwóch głównych działach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to jest w Odnowie Wsi ( np. budowa świetlic, obiektów
kultury, rewitalizacji miejscowości itp...) oraz w drugim Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ( np. budowa
wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji).
Wybór trafnych i dużych zadań, np. budowa kanalizacji i oczyszczalni w Krzętowie, w celu przygotowania tej
miejscowości do dalszych programów, szczególnie w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych, jakie będą dostępne w
okresie 2014 - 2020 pozwoliła na wykonanie zadania o wartości 5.684.000 zł i pozyskanie środków zewnętrznych z PROW w
kwocie 3.253.000 zł i Wojewódzkiego Ochrony Środowiska w kwocie 432.550 zł.
Możliwość pozyskania znaczących środków pozwoliło na wymianę problematycznych rur wodociągowych w Sokolej
Górze wykonanych z cementu i włókien azbestowych na bardziej zalecane z tworzyw sztucznych. Równy dostęp do dóbr kultury
w naszej Gminie ma umożliwić wykonanie placówek kultury w trzech miejscowościach są to - niewykorzystana baza Publicznej
Szkoły Podstawowej w Krzętowie, nowo wybudowany w 2010 roku obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach i
oddana w listopadzie br. Filia GOK w Zagórzu.
Wykonanie powyższych inwestycji pozwoli nam na dalszy rozwój gminy, rozwój własnych predyspozycji i uzdolnień a
także przyczyni się do pozytywnej oceny miejsca , w którym przyszło nam żyć. Zapewne przełoży się to na podjęcie decyzji o
dalszym miejscu naszego pobytu i podjęciu pracy.
Ten wielki wysiłek naszego środowiska zaowocował pozyskaniem środków zewnętrznych z PROW - u w kwocie
4.685.186 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 462.000 zł. Środki zewnętrzne oraz własne gminy
pozwoliły na wykonanie zadań o wartości około 9.000.000 zł. W/w zadania nie dotyczą budowy dróg gminnych i dojazdowych do
pól, albowiem nie mogły być finansowane z PROW - u, natomiast inwestycje drogowe gmina Wielgomłyny wykonywała w
oparciu o środki Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i
własne ; np. z tych źródeł powstała przebudowa drogi Myśliwczów - Wola Kuźniewska o długości 2600 m. i wartości 786.974 zł i
wspomniana wcześniej droga Myśliwczów - Rogi.
Nasze dobre przygotowanie do PROW na lata 2007 2013 znalazło odzwierciedlenie w rankingu omawianego okresu,
bowiem zajęliśmy w powiecie radomszczańskim drugie miejsce. Tabela załączona poniżej została opracowana prze Urząd
Marszałkowski w Łodzi i jest materiałem statystycznym ukazującym wysokość kwot, jakie poszczególne samorządy uzyskały z
Unii Europejskiej

