Wykonano też szereg inwestycji związanych z remontami dróg gminnych . Nastąpiło poszerzenie do 6 m drogi bitumicznej
Trzebce - Sroków w celu urządzenia na wykonanym poszerzeniu ciągu pieszego a następnie wykonano nawierzchnię bitumiczną
na drodze pomiędzy Myśliwczowem a Rogami, oraz w miejscowości Kolonia Myśliwczów i w Sokolej Górze po wybudowaniu
wodociągu a także przygotowano dokumentacje techniczną dla remontów dróg w 2014 roku ( informacja w kolejnym artykule
tego Biuletynu). W 2013 roku dokończono budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Filia w Zagórzu, rozbudowano strażnicę
OSP w Trzebcach, rozbudowano sieć kanalizacyjną w Krzętowie a także wykonano parking przy budowanym kompleksie
sportowym przy szkole w Wielgomłynach. Ogółem na inwestycje w 2013 roku wydano ponad 2,5 miliona złotych z czego ponad
połowę stanowiły środki zewnętrzne pozyskane przez Urząd Gminy.
Następnie głos zabrała skarbnik gminy Zofia Stolecka, która przedstawiła podstawowe liczby dotyczące budżetu
zrealizowane w 2013 roku. Na zakończenie tego punktu porządku obrad radni większością głosów udzielili wójtowi gminy
absolutorium za 2013 rok.
W dalszej części obrad uczestniczyła Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga, która pogratulowała wójtowi uzyskanego
absolutorium i wzorowego gospodarowania gminą a potem przedstawiła główne elementy pracy sejmu oraz te projekty uchwał,
które najbardziej dotyczą polskiej wsi.
Na zakończenie sesji odbyła się podniosła uroczystość wręczenia przyznanych w 2010 roku odznak „Zasłużony dla
Gminy Wielgomłyny, tym osobom które z różnych przyczyn nie odebrały wcześniej tego wyróżnienia. Byli to: Elżbieta Olczyk,
Katarzyna Szczypińska, Andrzej Ordanik, Antoni Bakalarz, Zofia Muszyńska, Lucyna Jędrzejczyk, Zofia Kowalczyk,
Jan Nitecki.

Gmina Wielgomłyny inwestuje w drogi
Władze samorządowe w gminie Wielgomłyny bardzo
duże znaczenie przykładają do inwestycji związanych z
infrastrukturą drogową. Od wielu lat w każdym pierwszym
półroczu kolejnego roku prowadzone są remonty i naprawy
dróg gminnych. W pierwszym półroczu tego roku zakończono
już remont trzech dróg, kończony jest remont drogi w Rogach
a dwie oczekują na rozpoczęcie prac.
Prawie 500 metrów nowej nawierzchni wykonano na
drodze gminnej we wsi Pratkowice, która przez rdzennych
mieszkańców tej miejscowości nazywana jest „drewnianą
drogą”. Nazwa ta powstała pod koniec okupacji niemieckiej,
kiedy to Niemcy przygotowując się do obrony na linii rzeki
Pilicy utwardzili tą drogę klocami drewnianymi.
Obecnie na tej drodze wykonano podbudowę o
grubości 15 cm z tłucznia, który następnie utwardzono i
zagęszczono. Potem na szerokości 3,5 metra wylano
nawierzchnię asfaltową oraz wykonano pół metrowe pobocza
po obu stronach drogi, utwardzając je tłuczniem. Ogółem
koszt tej inwestycji wyniósł 97 tysięcy złotych.
Inną drogą, które do tej pory była drogą polną jest
droga biegnąca przez miejscowość Rudka w kierunku
Borowca. Tutaj na długości 322 metrów wykonano 15
centymetrową podbudowę , położona asfalt i wykonano 0,5
metrowe pobocza. Koszt tej inwestycji to 69 tysięcy złotych.
Prawie 200 metrów nowej nawierzchni doczekała się
też ulica Rolna w Krzętowie, która jest drogą gminną. Tutaj
remont był bardziej skomplikowany,
bo trzeba było
przystosować wybudowaną w tej ulicy kanalizację sanitarną
do nowej nawierzchni ulicy. Teraz droga ta na szerokości 3,5
metra ma nawierzchnię asfaltową i utwardzone pobocza
wykonane z kruszywa o szerokości 0,5 metra. Koszt
inwestycji w Krzętowie zamknął się w kwocie prawie 45
tysięcy złotych.
W obecnym roku rozpoczął się też remont drogi
pomiędzy Rogami a Krzętowem. Cała droga to prawie dwa
kilometry dotychczas polnej nawierzchni, którą zdecydowano
pokryć asfaltem. Remont podzielono na dwa etapy. W 2014
roku wykonany zostanie I etap remontu a w 2015 etap II
końcowy.

Kładzenie i masy i sprawdzanie jej grubości na ul. Rolnej
w Krzętowie

Wykonanie podbudowy na drodze pomiędzy Rogami a
Krzętowem

(Ciąg dalszy na str.3)

Położenie masy bitumicznej na drodze w miejscowości
Rudka

