Inwestycje w Gminie Wielgomłyny w roku 2014
W 2014 roku w gminie Wielgomłyny wykonanych zostanie szereg inwestycji, które
zatwierdzone zostały podczas przyjęcia budżetu gminy na ten rok. Ogółem zaplanowano na
inwestycje 1 mln 625 tysięcy złotych i jest to suma bardzo znacząca w stosunku do całkowitego
budżetu gminy, który w 2014 wynosi 13.699.046 zł
Wodociąg w Woli Życińskiej
Wola Życińska to najbardziej na południe wysunięta miejscowość w gminie Wielgomłyny. Jest to jedna z niewielu
miejscowości, która dotychczas nie posiada wodociągu. Spowodowane to było tym iż w poprzednim okresie wieś ta „kurczyła”
się w sposób bardzo duży poprzez fakt opuszczania jej przez rdzennych mieszkańców, którzy emigrowali między innymi na
Śląsk.
Od kilku lat ta tendencja jest odwrotna. Wieś się rozwija, przybywa nowych mieszkańców i nowych domów. Nie bez
znaczenia jest tu fakt iż w 2010 roku Wola Życińska została połączona nową asfaltową drogą z Krzętowem z jednej strony i
Maluszynem z drugiej.
Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na poprawę infrastruktury tej miejscowości poprzez jej zwodociągowanie. W
budżecie na 2014 rok przewidziano na ten cel 200.000 zł . Wodociąg poprowadzony zostanie od Krzętowa do Woli Życińskiej i
Błonia.

Drogi gminne
Gmina Wielgomłyny może się poszczycić jedną z najlepszych sieci dróg gminnych w powiecie radomszczańskim.
Prawie do każdej miejscowości w gminie prowadzą drogi asfaltowe o bardzo dobrej nawierzchni. Co roku mimo to gmina dużo
inwestuje w remonty i modernizacje dróg gminnych.
W 2014 roku najpoważniejszym remontem objęta zostanie droga pomiędzy Rogami a Krzętowem., który podzielono na
trzy etapy. W pierwszym etapie, zaplanowanym na ten rok , remont kosztował będzie 200.000 zł. Po zakończeniu remontu drogi
uzyskane zostanie dobre połączenie tego rejonu gminy a szczególnie dwóch znaczących miejscowości czyli Rogów i Krzętowa.
Inną drogą, której remont kosztował będzie 176.000 zł , jest droga pomiędzy Goszczową a Niwą Goszczowska. Ta droga
po jej utwardzeniu i pokryciu asfaltem znacznie ułatwi dotarcie do pól okolicznym rolnikom. Aby ją wykonać zgodnie ze
wszelkimi parametrami gmina musi jeszcze wykupić za 23.000 zł grunty pod jej przebudowę.
Przebudowane zostaną też drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Rudka Borowiec ( koszt 120.000 zł), Niedośpielin
Wielgomłyny ul. Zagórska I etap ( koszt 80.000 zł oraz w miejscowościach Krzętów ul. Rolna ( koszt 80.000 zł) Pratkowice
(koszt 100.000 zł). Zdecydowano też przeznaczyć 20.000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do Fili
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu. Wszystkie drogi wymienione wyżej otrzymają nawierzchnię asfaltową.

Współpraca z powiatem
Od wielu lat gmina Wielgomłyny współpracuje z Powiatem Radomszczańskim w realizacji remontów dróg, mostów i
budowy chodników przy drogach powiatowych. W 2014 roku w budżecie gminy zaplanowano 250.000 zł na współfinansowanie
trzech inwestycji.
Pierwszą z nich to pomoc rzeczowa udzielona powiatowi przy budowie jednostronnego pobocza w miejscowości Rogi
z „destruktu” lub tłucznia przy drodze powiatowej przebiegającej przez tą miejscowość. Na ten cel przeznaczono 100.000 zł.
Inną inwestycją jest pomoc rzeczowa gminy w wysokości 100.000 zł przy odnowieniu zdewastowanego chodnika na ul.
Radomszczańskiej w Wielgomłynach.
W Wielgomłynach powiat remontował też będzie przepust pod droga powiatową na ul. Zagórskiej, którego stan
techniczny zagraża bezpieczeństwu pojazdów poruszających się po niej. W tym przypadku gmina przeznaczyła 50.000 zł.
(Ciąg dalszy na str.2)

