
Zakończyliśmy również budowę drogi w ulicach 
Skłodowskiej (23 czerwca) i ul. Polnej (28 lipca).  
Nie na wszystkie drogi starcza pieniędzy z remontów 
bieżących, dlatego też udało mi się wprowadzić do 
budżetu długofalowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu poprzez modernizację wybranych odcinków dróg 
gminnych - I etap”  dzięki któremu wizerunek ten ulega  
systematycznej przemianie.

15 nowych wiat przystankowych i przystanków 
jest pierwszym etapem wymiany starych na nowe 
i estetyczne. Estetyka miasta niewątpliwie zyskała 
na tych małych formach miejskiej architektury. 
Niestety, jak w każdym społeczeństwie tak 
i w naszym ujawniły się przejawy wandalizmu. 
Niszczenie przystanków, kradzież wiader i inne 
przejawy dewastacji  narażają miasto na poważne 
straty fi nansowe. Wszyscy musimy dbać o to 
co nasze, dlatego też każda Państwa reakcja może 
ukrócić ten proceder.
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SZANOWNI PAŃSTWO

Kończy się czteroletni okres,  
w którym przy pomocy Państwa 
wspólnie z Radą Miasta udało 
się nam dokonać wielu dobrych  
rzeczy z pożytkiem dla naszego 
miasta.  W kolejnych informatorach postaram się 
zaprezentować owe dokonania. Rozpocznę od 
realizowanych inwestycji w pierwszym półroczu tego 
roku. 

Na ukończeniu jest termomodernizacja ZSP Nr 5. To już 
trzecia szkoła, która zyskała nową szatę. Wymieniono 
stolarkę okienną, wymieniono pokrycie dachowe, 
wyremontowano i pomalowane sale, szkoła zyskała nową 
elewację. 
Koszt całej inwestycji to 3.650.000,00zł.

Trwają roboty przy realizacji zadania „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej –III etap”. Zakończyliśmy 
roboty w ul. Strażackiej, Stalowej, bocznych od  
ul. Spółdzielczej i samej Spółdzielczej. Roboty potrwają 
do 2015r. i przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Koszt całego zadania wynosi 3.880.350zł.

Zakończyliśmy uzbrojenie terenu przy ul. Gruchla 
przeznaczonego pod specjalną strefę ekonomiczną. 
Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 3 mln zł., z czego,  
ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy aż 85% kwoty, 
czyli z własnych środków przeznaczyliśmy jedynie 15%. 

Jedna z działek została już zakupiona. Pozostałe cieszą 
się zainteresowaniem.

Trwają roboty w ramach zadania „Budowa dróg  
w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz 
parkingu przy ul. Granicznej”. Budowa parkingu przy  
ul. Granicznej oraz roboty w ul. Sarniej są prawie na 
ukończeniu, zaawansowane są roboty w ul. Zajęczej, 
rozpoczęto prace w  ul. Myśliwskiej. 
Koszt zadania to 958.000,00zł. 
Całość zostanie zrealizowana do końca października. 

Ostatnim etapem przebudowy ul. 3 Maja jest 
zagospodarowania terenu wokół MDK i skweru przy  
ul. 3 Maja. Trwające tam roboty zakończą się późną  
jesienią. To zadanie kosztuje nas 135.212,00zł.

5 sierpnia przekazano plac budowy dot. budowy parkingu 
przy ul. Sucharskiego. Do tej pory  wykonane zostały  
roboty ziemne związane z rozbiórką i wykonaniem 
podbudowy. Termin zakończenia zadania planowany 
jest na 23 września.

Z końcem września planowane jest ogłoszenie przetargu 
na opracowanie koncepcji dokumentacji programowo-
przestrzennej na zadanie „Budowa drogi w ul. Klonowej 
i Sadowej wraz z kanalizacją sanitarną  oraz przebudową 
oświetlenia ulicznego”.     

30 czerwca zakończyliśmy roboty budowlane,  
a 21 sierpnia otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie 
skate parku na terenie ZSP Nr 3. Pomysł na taki obiekt 
tkwił w głowach naszych młodych mieszkańców już 
dawno. Swoje miejsce znalazł w projekcie przebudowy 
ul. 3 Maja jeszcze w poprzedniej kadencji.  Udało mi 
się pomysł ten urealnić, ku pełnemu zadowoleniu 
najmłodszej części naszego społeczeństwa.     


