Wrzesień miesiącem inwestycji
Wrzesień, w gminie Wielgomłyny, to gorący okres związany z realizacją inwestycji
infrastrukturalnych. W sierpniu rozstrzygnięte zostały następne przetargi i podpisano umowy na ich
realizacje. Roboty są bardzo zaawansowane.
WODOCIĄGI
Gmina właściwie jest prawie w stu procentach
zwodociągowana ale powstają nowe osiedla gdzie należy
wybudować wodociąg. Takim miejscem jest rozbudowująca się
Kolonia Myśliwczów i właśnie dlatego w tym roku
zaplanowano wykonanie tam wodociągu.
Wykonawcą jest Zakład Komunalny z Wielgomłyn,
który zbuduje wodociąg o przekroju 110 milimetrów, z rur PCV
a jego długość to prawie kilometr ( 962 metry). Jednocześnie
na jego długości umieszczone będą 3 nadziemne hydranty
przeciwpożarowe i 2 podziemne.
Roboty w Koloni Myśliwczów zakończą się do 27
września 2013 r. Całkowity koszt nowego wodociągu
wyniesie 119.993 złote.
Nowy wodociąg poprowadzony też zostanie do kilku
gospodarstw w Wielgomłynach, które oddalone są znacznie od
ul. Radomszczańskiej ( na tej ulicy wodociąg już istnieje). Te
roboty wykona również Zakład Komunalny z Wielgomłyn.

Budowa kanalizacji na ul. Stodolnej w Krzętowie

DROGI
Na 2013 rok zaplanowano w budżecie gminy
Wielgomłyny wykonanie remontu kilku dróg gminnych. Będzie
remontowana droga z Myśliwczowa w kierunku Rogów ( do
skrzyżowania z drogą powiatowa) a także droga we wsi Trzebce
oraz droga we wsi Kolonia Myśliwczów.
Wszystkie te inwestycje wykona Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo Mostowych z Radomska, które wygrało przetarg.
Najkrótszym odcinkiem jest budowa drogi w Koloni
Myśliwczów bowiem nowa nawierzchnia zostanie położona na
odcinku 165 metrów a koszt jej położenia wyniesie 37.440 zł.
Znaczny zakres remontu zaplanowano na drodze
pomiędzy Myśliwczowem a Rogami. Co prawda istnieje tam
droga asfaltowa, ale na skutek działań natury jest stan jest bardzo
zły, zagrażający bezpieczeństwu pojazdów po niej się
poruszających. Dlatego zdecydowano, że na odcinku 557
metrów położony zostanie nowy asfalt i przebudowane zostanie
skrzyżowanie z drogą powiatową biegnącą z Wielgomłyn do
Rogów. Całkowity koszt tej inwestycji to 321.649 zł.

Rozpoczęcie remontu na drodze w Trzebcach

We wsi Trzebce remont drogi gminnej polegać
będzie na jej poszerzeniu do szerokości 5,5 metra i
wykonanie nowych poboczy.
Droga poszerzona
zostanie od skrzyżowania z drogą w kierunku Koconi aż
do końca istniejącego już asfaltu. W tym wypadku
będzie to odcinek 512 metrów.
W Trzebcach zdecydowano się na poszerzenie
drogi w zamian za zrezygnowanie z budowy na tym
odcinku po jednej stronie drogi chodnika. W roku 2011
wybudowano po jednej stronie chodnik od
skrzyżowania z drogą powiatową aż do drogi w
kierunku Koconi.
Tym razem, po konsultacji ze społecznością
wioski, władze samorządowe zdecydowały iż bardziej
przydatne dla mieszkańców będzie poszerzenie drogi
niż budową chodnika, który tą drogę jeszcze
pomniejszy. Koszt poszerzenia drogi w Trzebcach to
suma 41.735 zł.
Zgodnie z umową zawartą przez gminę z
wykonawcą wszystkie roboty drogowe powinny
zakończy się do 30 września 2013 roku
.
INWESTYCJE KONTYNOWANE
Trwają intensywne prace przy budowie fili
Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórzu. Tą inwestycje
zaplanowano na dwa lata 2012 - 13 i zgodnie z
harmonogramem budowy jej zakończenie i oddanie do
użytku powinno nastąpić pod koniec tego roku.
Wartość tego zadania to około 1 mln 200 tysięcy
złotych.
Kontynuowane są prace przy budowie
kolejnych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości
Krzętów. Zakład Komunalny z Wielgomłyn jest w
trakcie budowy przykanalików do poszczególnych
gospodarstw na ulicach Dolnej i Stodolnej. Dzięki
zbudowaniu w tej miejscowości oczyszczalni ścieków
ponad 220
gospodarstw zyskało możliwość
podłączenie do kanalizacji sanitarnej.

