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Rok 2009 w inwestycjach
Nie bez powodu kończący się 2009 rok
można nazwać rokiem inwestycji w Gminie Pomiechówek. Z sukcesem udało się
zakończyć szereg przedsięwzięć. W tym
samym czasie rozpoczęto również kilka
zadań, których realizacja nadal trwa, a termin zakończenia przypada w następnym
roku. Wykonano mnóstwo prac porządkowych i remontowych, podjęto działania
poprawiające bezpieczeństwo i estetykę
terenu Gminy. Jednocześnie oprócz wymienionych prac powstało kilkanaście dokumentacji projektowych, zarówno drogowych, jak i architektonicznych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych, które w kolejnych latach będą stanowiły podstawę
do realizacji założeń budżetowych.
W ciągu całego roku staraliśmy się
rzetelnie Państwa informować na łamach
niniejszej Gazety Pomiechowskiej o podejmowanych działaniach oraz o realizacji i etapie zaawansowania toczących się
prac budowlanych na terenie naszej Gminy.
W ostatnim w tym roku wydaniu podsumujemy zakres wykonanych i zleconych
do realizacji prac.
Większość przedsięwzięć zrealizowanych w naszej Gminie stanowiły inwestycje drogowe. I tak wczesną wiosną zakończono inwestycję rozpoczętą pod koniec poprzedniego roku, tj. wybudowano
dopełniający całości ostatni 100-metrowy
odcinek ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Serockiej w Brodach-Parcelach. Z końcem kwietnia wzdłuż całego ciągu (900 m)
pojawiła się linia oświetlenia, którą stanowiło 25 stylowych latarni. Łącznie na obie
inwestycje w 2009 r. wydano 261 000 zł.

Sezon wakacyjny upłynął bardzo pracowicie dla firm drogowych, które wygrały przetargi ogłoszone przez Gminę Pomiechówek wczesną wiosną 2009 r.
W Brodach-Parcelach wykonano przebudowę nawierzchni drogi z gruntowej
na asfaltową na ulicy Polnej (dł. 650 m),
Wczasowej (dł. 170 m) i Broniewskiego
na odcinku od ul. Przytorowej do Słonecznej (dł. 160 m). Dodatkowo wzdłuż
tego odcinka powstał chodnik. Łączna
wartość zrealizowanych zadań wyniosła
382 547,13 zł.

Ulica Broniewskiego

du na bardziej złożoną technologię prac budowlanych, a przy tym znacznie droższą
(stalowa siatka z membraną na płytach betonowych i nawierzchnia asfaltowa), przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 etapy.
W bieżącym roku zmodernizowano ponad 540 m drogi za kwotę 322 755,06 zł,
natomiast cały koszt wykonania nowej nawierzchni to 548 634,40 zł.
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Ponadto w Goławicach Pierwszych
powstał ponad 320-metrowy asfaltowy
odcinek drogi, wybudowany za kwotę
120 808,55 zł. Również mieszkańcy Wójtostwa doczekali się zakończenia przebudowy drogi w ich miejscowości. Ze wzglę-

Początek nowego roku szkolnego
przed uczniami postawił wyzwania wymagające wytężonej pracy po dwumiesięcznym odpoczynku, natomiast dla Gminy oznaczał realizację skrupulatnie zaplanowanego budżetu. W tym czasie zakończono przebudowę drogi w Wymysłach.
Nowa nawierzchnia pojawiła się na odcinku 700 m od drogi powiatowej w kierunku
wsi Szczypiorno. Inwestycja ta kosztowała 232 246,29 zł, przy czym 45 000 zł
pochodziło ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, uzyskanych w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie.
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