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Droga w Wymysłach

Metodą potrójnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową
wykonana została modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cegielnia-Kosewo.
Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu przetargu na realizację tej inwestycji udało się
przebudować większą niż pierwotnie zakładano długość drogi i wyniosła ona ok.
1500 m (z wcześniej zakładanych 1170 m)
za łączną kwotę 204 195,44 zł.

W październiku zaś, na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Nowodworskim, zlecono prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej
przez wieś Wólka Kikolska. W ramach
posiadanych środków, tj. 450 000 zł wykonana została 750-metrowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa
oraz 100-metrowy odcinek nowej nakładki asfaltowej.
Oprócz wymienionych działań poprawiających komfort korzystania z dróg
i innych ciągów komunikacyjnych, dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o estetykę i wygląd charakterystycznych miejsc,
tworzących wizytówkę centrum Gminy.
Działania rozpoczęte w 2008 roku przy rewitalizacji skweru zieleni przy budynku
Urzędu Gminy kontynuowane były w roku bieżącym. Plac u zbiegu ulicy Szkolnej i Modlińskiej zyskał całkiem nowy
wygląd, stał się doskonałym miejscem
do chwili relaksu i odpoczynku, a dla najmłodszych również do bezpiecznej zabawy.

Skwer przed Urzędem Gimy

Droga w Cegielni Kosewo

Jesienią rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową dróg w kolejnych trzech miejscowościach.
W Nowym Modlinie wybudowano
ok. 140 m drogi asfaltowej na odcinku
od drogi powiatowej w kierunku wjazdu
do osiedla mieszkaniowego. Z kolei na osiedlu przy ulicy Wojska Polskiego w Pomiechówku, na skutek licznych wniosków mieszkańców, rozpoczęto modernizację dwóch krótkich odcinków drogi gminnej, z których pierwszy stanowił dojazd
do sklepu osiedlowego, a drugi do parkingu. Roboty ziemne tam wykonane miały na celu zapewnienie odpowiedniego
odwodnienia drogi i terenów przyległych
oraz wymianę nawierzchni. Łącznie obie
inwestycje kosztowały Gminę 83 994,18 zł.

Gazeta POMIECHOWSKA

Z kolei od lipca do października trwały prace związane z budową boiska sportowego w Czarnowie. W ramach tego przedsięwzięcia powstało pełnowymiarowe boisko trawiaste do gry w piłkę nożną z systemem drenażu i automatycznego nawadniania. Teren ten został ogrodzony.
Również ta inwestycja została dofinansowana ze źródeł zewnętrznych.

Boisko w Czarnowie

Koszt pełnej realizacji przedsięwzięcia wyniósł ponad 680 000 zł, z czego 150 000 zł

otrzymaliśmy jako dotację ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki. Docelowo planowana jest modernizacja drogi dojazdowej do obiektu oraz jego profesjonalne
oświetlenie, aby służył on do treningów
miejscowym drużynom piłkarskim, a także prowadzenia rozgrywek ligowych drużyn futbolowych.
W tym roku uznaliśmy za konieczną
również termomodernizację oraz wykonanie zewnętrznych elewacji budynków
szkół. Na wiosnę zakończyły się prace
na budynku Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych, które rozpoczęto jesienią ubiegłego roku. Natomiast w Starym Orzechowie od października trwają
prace przy termomodernizacji szkoły. Termin ich zakończenia planowany jeszcze
w bieżącym roku uzależniony jest jednak
od warunków atmosferycznych. W przypadku obu inwestycji udało się uzyskać
dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła Podstawowa w Goławicach

Ponadto w budynku Gimnazjum
w Brodach-Parcelach w okresie wakacyjnym wykonany został częściowy remont,
w ramach którego pomalowano ściany
w korytarzach szkolnych, a na podłogach
korytarzy parteru i pierwszego piętra ułożono nowe wykładziny antypoślizgowe.
Kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy warunków i bezpieczeństwa dowożenia uczniów do szkół było zakupienie
we wrześniu autobusu szkolnego, który
przewozi obecnie uczniów do Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie i Gimnazjum w Pomiechówku.
W mijającym roku rozpoczęliśmy
również dwie kluczowe inwestycje gminne. Po kilku miesiącach starań i przygotowań formalno-prawnych wystartowała
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Brodach. Od lipca trwają prace budowlane realizowane przez firmę
„Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o.
z Olsztyna. Planowany termin zakończe-
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