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Inwestycje drogowe i chodnik w Gminie
Hażlach?
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W czerwcu 2019 roku radny powiatowy Grzegorz Konieczny pytał o przyszłość inwestycji
drogowych na terenie gminy Hażlach, które są realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Cieszynie. Poruszał m.in. kwestię projektu przebudowy skrzyżowania ul.
Cieszyńskiej z ul. Katowicką w Pogwizdowie, jak również przebudowę ul. Długiej w Hażlachu,
które z zeszłorocznego budżetu powiatowego „wypadły”.

Grzegorz Sikorski i Mieczysław Szczurek na ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie/ fot. mat.pras.

Jak się okazuje „co się odwlecze to nie uciecze”, więc zgodnie z dawnym przysłowiem, jest duża szansa na realizację
ww. inwestycji w roku bieżącym. Na ostatniej sesji Rady Gminy w Hażlachu pojawił się Starosta Mieczysław Szczurek,
który wspólnie z dyrektor PZDP Magdaleną Suchanek – Kowalską zreferował plany inwestycyjne powiatu.
Potwierdzono, iż cieszyńskie starostwo złożyło wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, celem sfinansowania
przebudowy ulicy Długiej w Hażlachu na odcinku od tzw. starego przedszkola do lasu Bzie. Koszt inwestycji
szacowany jest na około 4,6 mln zł. Inwestycja ta jest wynikiem porozumienia, które w 2016 r. zawarł ówczesny
starosta Janusz Król z wójtem Grzegorzem Sikorskim. Zapewniono również, iż w bieżącym roku Powiatowy Zarząd
Dróg Publicznych w Cieszynie opracuje dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania ulic Cieszyńskiej i
Katowickiej w Pogwizdowie. Fizyczna realizacja inwestycji przewidywana jest na 2022 rok.

Należy przypomnieć, iż miesiąc wcześniej radni Rady Gminy w Hażlachu dali zielone światło wójtowi Grzegorzowi
Sikorskiemu, aby ten mógł przystąpić do fizycznej realizacji dokończenia budowy chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w
Pogwizdowie do granicy administracyjnej z miastem Cieszyn, przeznaczając na ten cel 800 tys. zł.
- Bardzo dziękuję Panu Staroście Mieczysławowi Szczurek za tak dobre wiadomości dla mieszkańców gminy
Hażlach. Poprawa bezpieczeństwa to nasz wspólny cel i każda zrealizowana tego typu inwestycja cieszy. Od
kilku lat w ramach współpracy ze starostwem współfinansujemy powiatowe inwestycje i przekazujemy na
ten cel dość duże środki finansowe jak na nasze możliwości. W latach ubiegłych zrealizowano wiele
inwestycji drogowych w Zamarskach, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie czy Hażlachu. Co ciekawe wielce
prawdopodobne jest to, iż kwotą 200 tys. zł. starostwo powiatowe wesprze finansowo również gminę
Hażlach – gdy dojdzie do przebudowy ulicy Prostej, Miodowej oraz Truskawkowej w Kończycach Wielkich –
podsumował Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.
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