Dofinansowanie budowy wodociągu
W czwartek 18 wrześnie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk,
inspektor Urzędu Gminy Anna Jaguścik i Artur Bagiński wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisali
umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Umowa dotyczy dofinansowania inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów Wola Zycińska”.
Zgodnie z zawartą umową gmina uzyska pomoc w wysokości 314 814 zł. To dofinansowanie to kolejny dowód na to,
że gmina Wielgomłyny potrafi skutecznie starać się o dofinansowanie inwestycji przez nią realizowanych ze środków Unii
Europejskiej.
Budowa wodociągu z Krzętowa do Woli Życińskiej to inwestycja zaplanowana w tegorocznym budżecie gminy.
Dotychczas nie realizowano wodociągu do tej miejscowości, bowiem kilka lat temu istniała tendencja zmniejszania się ilości
mieszkańców i emigracja młodych ludzi z tej wsi w inne rejony Polski. Od paru lat tendencja ta zmieniła się poprzez osiedlanie
się w Woli Życińskiej mieszkańców ze Śląska. Zaistniała więc konieczność by tą najdalej na wschód wysuniętą wieś w gminie
wyposażyć w wodociąg.
Inwestycja już jest realizowana i w przypadku dobrej pogody będzie zakończona na koniec października 2014 roku .
Wodociąg liczył będzie około 3.850 metrów i zbudowany zostanie z nowoczesnych materiałów. Głównym wykonawcą jest
firma WOD-KOP Artura Fiszera.
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Spotkanie na temat Programu LEADER
W środę 24 września br. na zaproszenie wójta Gminy Wielgomłyny w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się
spotkanie mieszkańców gminy z Prezesem Stowarzyszenia Dolina Pilicy Bronisławem Helmanem. Spotkanie miało
charakter szkoleniowy a dotyczyło programu LEADER, który wspierany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W czasie przeszło dwugodzinnego spotkania prezes Helman przedstawił wszystkie działania jakie realizowało
Stowarzyszenie w czasie lat ubiegłych a potem szeroko omówił w jaki sposób można będzie korzystać z funduszy w ramach
programu LEADER. Okazuje się bowiem że w latach 2015 20 jedynie z programu LEADER można będzie czerpać fundusze
na rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu "Odnowa Wsi" . W ramach tego programu można będzie starać się o
dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości ( z wyłączeniem świadczeń usług rolniczych), tworzenie inkubatorów
przetwórstwa rolnego, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu ( z wyłączeniem targowisk), zachowanie
dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz
infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
(Ciąg dalszy na str.2)

