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(Ciąg dalszy ze str.2)
droga dojazdowa z miejscowości Rogi do Krzętowa I etap. Tu na

odcinku 858 metrów wykonano dwie warstwy podbudowy ( dolną i górną) oraz
położona asfalt. Wykonano również obustronne pobocze utwardzone
kruszywem. Koszt I etapu tej inwestycji tp 321.157 zł (foto.5)
- przebudowa drogi Niedośpielin Wielgomłyny I etap. Wykonano
podbudowę z tłucznia kamiennego oraz położono asfalt na odcinku długości
420 metrów. W celu poprawy bezpieczeństwa na tej drodze wykonano jedną
mijankę o długości 25 metrów i szerokości 2,5 metra. Na przepuście
zainstalowano nowe bariery drogowe po obu stronach jezdni. Koszt inwestycji
w pierwszym etapie to 102.893 zł
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogi w zakresie
przebudowy poboczy I etap.(foto.6) Na odcinku 1.100 metrów wykonano
górną warstwę podbudowy oraz powierzchniowo utrwalono emulsją asfaltową
i grysem kamiennym. Całkowity koszt zadania to 88.440 zł
- wsfinansowanie przez gminę remontu przepustu na ul. Zagórskiej w
Wielgomłynach w kwocie 100.000 zł. Inwestycję wykonywał powiat
radomszczański
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WODOCIĄGI
- wodociąg od miejscowości Krzętów do Woli Życińskiej (foto.8) .
Wybudowano wodociąg o długości 3.850 metrów z nowoczesnych materiałów
stosując metodę tak zwanego przewiertu kontrolowanego.
Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w
kwocie 314.814 zł
- wodociąg na ul. Radomszczańskiej w Wielgomłynach. Wybudowano nitkę
wodociągu od stacji paliw w kierunku żwirowni
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INNE INWESTYCJE
- budowa chodnika i rewitalizacja centrum miejscowości Sokola Góra .
Wykonana będzie do końca roku rewitalizacji centrum wsi poprzez utworzenie
mini parku z alejkami wybrukowanymi kostką brukową i altaną do
wypoczynku, placem zabaw dla dzieci ogrodzonym i wyposażonym w
bezpieczne urządzenia . Posadzone zostaną drzewa i posiana trawa a staw
zostanie zrekultywowany. Koszt inwestycji to około 160.000 zł. Inwestycja
uzyskała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW.
- budowa chodnika na ul. Radomszczańskiej w Wielgomłynach (foto.7)
- docieplenia remonty szkół. (foto.9) W PSP w Zagórzu wycyklinowano i
polakierowano parkiet na korytarzu szkoły, wykonano docieplanie ścian
budynku oraz pomalowano dwie ściany szkoły. Doprowadzono ciepłą woda
do szkolnych umywalek a także pomalowano pomieszczenie gdzie znajduje
się oddział przedszkolny. Ogółem koszt wakacyjnego remontu wyniósł około
33 tysięcy złotych.
W szkole w Krzętowie (foto.10) pomalowane zostały klasy oddziału
przedszkolnego oraz świetlica i niektóre sale lekcyjne. Ten remont został
wykonany we własnym zakresie a jedynie około 600 zł wydano na potrzebne
farby. Największy remont w PSP w Krzętowie to wymiana 10 okien na
korytarzu i sali lekcyjnej gdzie koszt obliczono na 19.000 zł. Wymienione też
drzwi wejściowe do świetlicy (koszt 2.500 zł)
Szkoła podstawowa w Wielgomłynach została ocieplona od strony
północnej a także pomalowano elewacja szkoły ( koszt 11.000 zł). W tej szkole
również poczyniono przygotowania do przyjęcia oddziału przedszkolnego
dostosowano sanitariaty dla potrzeb tego oddziału, pomalowano klasę a także
pomalowano klasę potrzebną dla drugiego oddiału klasy pierwszej.
We wszystkich szkołach podstawowych wykonane zostaną place zabaw dla
oddziałów przedszkolnych a ich koszt to około 310 tysięcy złotych.
Remontowano też wielgomłyńskie gimnazjum (foto.11). Najwięcej bo aż
22.000 zł przeznaczono na renowację tynków zewnętrznym północnej ściany
gimnazjum i pomalowanie całej elewacji szkoły. Wymieniono drzwi
wejściowe do budynku gimnazjum ( koszt 4.000 zł) a także wycyklinowano i
pomalowano parkiet w trzech klasach lekcyjnych ( koszt 5.000 zł).`

8

9

11

10

9

