Wrzesień miesiącem inwestycji
W roku 2015 miesiąc wrzesień okazuje się być gorącym okresem związanym z realizacją inwestycji
infrastrukturalnych w Gminie Wielgomłyny.
Droga Rogi-Krzętów

Zakończony został drugi etap przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rogi-Krzetów.
Wykonawcą drogi była firma DROMOST Sp. j. z Radomska. W ramach drugiego etapu przebudowy wykonano nawierzchnię
bitumiczną o długości 850m, szerokości 4m i grubości 5cm. Asfald położono na podbudowie z tłucznia o grubości 25cm.
Z kruszywa wykonano również pobocze o szerokości po 0,5m każde. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 269 518,88 złotych.
Gmina Wielgomłyny w wyniku podjętych starań uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w kwocie 91.930 złotych. Realizacja etapu trzeciego, a zarazem końcowego przebudowy drogi planowana jest w najbliższym
czasie.
Chodnik w Sokolej Górze

Zakończone zostały prace polegające na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3920E
w miejscowości Sokola Góra. Wykonawcą robót był Zakład Komunalny w Wielgomłynach. W ramach inwestycji zostały
zrealizowane prace polegające na wykonaniu robót ziemnych wraz z odwozem urobku, wykonaniu podbudowy piaskowo
-cementowej natomiast na zjazdach dodatkowo tłuczniowej, ustawieniu krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem,
wykonaniu chodnika i zjazdów, oraz odwodnieniu drogi. Wykonane zostało 355m chodnika wraz z podjazdami. Gmina
Wielgomłyny w ramach partnerstwa z powiatem otrzymała bezpłatnie kostkę brukową, obrzeża i krawężniki, a całkowity koszt
tej inwestycji wyniósł 78.998,70 złotych.

Spotkanie informacyjno-warsztatowe Stowarzyszenia Dolina Pilicy
17 września w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Wielgomłynach odbyło się spotkanie informacyjno
-warsztatowe dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego
z PROW 2014-2020. W trakcie spotkania przedstawione zostały
uczestnikom efekty wdrażania PROW 2007-2013 na obszarze
Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy, przekazano wiedzę
z zakresu możliwości jakie daje nowy okres programowania
PROW 2014-2020 oraz zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne dotyczące założeń nowej Lokalnej Strategii Działania
na lata 2014-2020. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą
z LGD Dolina Pilicy serdecznie zapraszamy do składania
wniosków, opinii i propozycji do LSR drogą e-mail lub
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. Zachęcamy również do
wypełniania ankiety zamieszczonej na stronie internetowej
Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Badanie ma charakter
anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie
nowych celów i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju,
zapewniających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej
społeczności oraz poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich.

