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Hażlach: Czas remontów i inwestycji...
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Drogi, chodniki, szkoły - jednym słowem w Gminie Hażlach praca wre... Zwłaszcza czas
wakacji letnich jest idealnym momentem do prowadzenia tego typu inwestycji. Gdzie prace
się rozpoczęły, a gdzie są już na finiszu? O tym w materiale...

O inwestycjach sportowych i oświatowych w Gminie Hażlach już informowaliśmy na łamach naszego portalu
(Hazlach stawia na sport). Teraz przyszedł czas na drogi i chodniki. Jak podkreśla Wójt Grzegorz Sikorski w Gminie w
ostatnim czasie sporo się dzieje. Zakończyliśmy przebudowę ulicy Pięknej w Zamarskach oraz chodnika w
Brzezówce. W trakcie realizacji jest chodnik w Pogwizdowie. Trwają prace przebudowy placu przed OSP w
Kończycach Wielkich oraz przebudowy ulicy Karnowiec w Hażlachu.
Jeżeli chodzi o chodniki to na ich remont mogą również liczyć mieszkańcy w innych częściach Gminy.
Opracowujemy projekt chodników w Pogwizdowie oraz Kończycach Wielkich i chcemy jeszcze w tym roku
je wykonać. Opracowujemy również projekt na chodnik w Zamarskach (obok Kościoła) oraz poszerzenie
pasa jezdni od Kościoła do ulicy Gumieńskiej. Ma to być gotowe do końca września – dodaje Wójt.
Również przy szkołach prace nie zwalniają tempa. Jak przyznaje Wójt w rozmowie z nami zmieniane jest ogrodzenie
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kończycach Wielkich oraz dach na Przedszkolu w Kończycach Wielkich.
Choć w przypadku przedszkola pojawiły się pewne komplikacje. Z pierwszym wykonawcą została bowiem
rozwiązana umowa. Jak podkreśla Wójt: - Dziś (14.08.2015) podpisaliśmy umowę z kolejnym wykonawcą, który
z pracami ruszy od przyszłego tygodnia. Na ﬁniszu są z kolei prace przy Szkole Podstawowej w Zamarskach i
Przedszkolu w Pogwizdowie. Będziemy ogłaszać przetarg na projekt termomodernizacji placówek w
Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz wykonanie dróg gminnych – podkreśla Sikorski. Jak dodaje Wójt
fizyczne wykonanie prac w przypadku termomodernizacji to przyszły rok.
Sporo inwestycji w Gminie zrealizowano również w ramach funduszy sołeckich. Została m.in. zakończona ścieżka w
Kończycach Wielkich, a w Brzezówce pojawił się monitoring. Jak informuje Wójt do końca sierpnia Gmina będzie
dysponować projektem na siłownię na wolnym powietrzu w Hażlachu. Jak się dowiedzieliśmy projekt ten
dodatkowo będzie zakładał ubogacenie placu zabaw.
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