W budżecie Gminy Sulejów na 2014 rok zabezpieczono środki na 44
inwestycje. Jedną z najdroższych inwestycji drogowych w Sulejowie jest
budowa 900 metrowej ul. Przydziałki. W ramach prac na tej ulicy zostanie
wykonana kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna, położona zostanie
nawierzchnia. Prace te planuje się zakończyć jeszcze w tym roku, później
wykonawcę czeka jeszcze wykananie chodników i zjazdów – mówi Burmistrz
Sulejowa Stanisław Baryła. Już niebawem swoje oblicze zmieni również ul.
Zamkowa na Osiedlu Podklasztorze. W ramach inwestycji zostanie wykonana
kanalizacja burzowa jezdnia oraz obustronne chodniki. Kanalizacja sanitarna na
ul. Zamkowej została wykonana w latach ubiegłych. Trzecią co wielkości,
zarówno rzeczowej jak i finansowej, inwestycją jest budowa ul. Leśnej
w Sulejowie. Wybudowana zostanie jezdnia wraz ze zjazdami do posesji.
Planowany termin zakończenia to 30 września br.
W tym roku wykonaliśmy i dokonaliśmy odbioru następujących
inwestycji: remont chodników ul. Milejowska i ul. Garncarska w Sulejowie,
remont ul. Torowej w Sulejowie, remont ul. Grabowej w Poniatowie, remont
ul. Brackiej w Uszczynie, remont ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie.
W trakcie realizacji jest remont chodnika na ul. Nadrzecznej i Rynek. Planujemy
jeszcze w tym roku wykonać nakładki asfaltowe na ul. Milejowskiej
i ul. Garncarskiej – dodaje p.o. p.o. kierownik referatu infrastruktury
i gospodarki przestrzennej w Sulejowie Mariusz Stobiecki.
Na poprawę dróg mogą liczyć również sołectwa. Dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Ochrony Gruntów Rolnych
wybudowany zostanie ok. 3 kilometrowy odcinek drogi z której korzystać będą
rolnicy z Krzewin, Kurnędza, Łęczna i Wójtostwa oraz Białej. W Urzędzie
Miejskim w Sulejowie trwają pracę nad przygotowaniem przetargu, który
wyłoni wykonawcę. Planuje się, że do połowy września inwestycja zostanie
zakończona. 60 % środków na realizację tego zadania (do kwoty 200 tys. zł)
pokryje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe środki
zabezpieczone są w budżecie gminy – mówi Stanisław Baryła, Burmistrz
Sulejowa. Kolejną droga jaką planujemy wykonać w tym roku jest remont ul.
Zdrowie we Włodzimierzowie.
Zakończyliśmy i dokonaliśmy odbioru zadania pod nazwą: Budowa
kolektora tłocznego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie. Wykonaliśmy
również kolejne odcinki sieci wodociągowej: w Białej, Salkowszczyźnie
w Barkowicach oraz w Sulejowie na ul. Książęcej i Piastowskiej. Planujemy
wykonać w tym roku odcinek wodociągu w Kłudzicach.
W sołectwach najważniejszym zadaniem, jakie czeka gminę. jest budowa
kanalizacji sanitarnej w poszczególnych sołectwach. Na razie inwestycja jest na
etapie opracowywania koncepcji. Dalsze działania uzależnione będą od rozdań

unijnych pieniędzy. Nadzieje i szanse są duże bo w ciągu ostatnich lat gminie,
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udało
się przebudować oczyszczalnię oraz zbudować sieć kanalizacji w mieście, m.in.
na osiedlu Podklasztorze.
Na bieżąco w Gminie Sulejów trwają inwestycje i prace remontowe,
w tym placówek oświatowych. W pierwszej dekadzie sierpnia ruszą prace przy
budowie placu zabaw na Podklasztorzu. Liczymy na szybkie wyłonienie
wykonawcy, który przeprowadzi remont istniejących sanitariatów w Szkole
Podstawowej we Włodzimierzowie w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej
Przygłowie”. Podczas remontu należy dokonać adaptacji wewnątrz obiektu.
Zostaną wydzielone pomieszczenia z kabinami ustępowymi z laminatu- mówi
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła. Planowane roboty budowlane w budynku
to roboty związane z remontem sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących,
wydzieleniem sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz remont instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej. Zakres robót przewiduje m.in. wykonanie ścianek
działowych, montaż ścianek (kabin) WC wraz z drzwiami, wymiany okładzin
ściennych, wymiany posadzek i podłoża, wymiana izolacji, wymiany i montażu
stolarki drzwiowej.
Na etapie zapytania cenowego jest również wykonywanie robot
ogólnobudowlanych związanych z remontem sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Sulejowie, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie ”. Podczas
remontu sali gimnastycznej planuje się przeprowadzenie następujących prac:
remont istniejącej podłogi drewnianej – parkietu, polegający na całkowitym jego
rozebraniu wraz z warstwami posadzkowymi i wykonaniu nowych warstw
posadzkowych wraz z parkietem z klepek dębowych, wymianę drzwi
wejściowych do sali gimnastycznej, wymianę okien oraz wymianę opraw
oświetleniowych na nowe z zabezpieczeniem przed uderzeniem. Istotne będzie
również dokonanie remontu instalacji c.o.
Wszystkie pracę maja za zadanie poprawę jakości i warunków nauczania. Nie
trzeba bowiem przekonywać, w czasach internetu i komputerów, jak ważny jest
ruch i sprawność fizyczna.
Mamy również duże oczekiwaniach co do zagospodarowania
odzyskanego po wielu latach terenu JOR Polana. Chcemy przywrócić blask
i znaczenie tego terenu, stworzyć z niego turystyczna perłę przyciągającą
turystów, z zapleczem konferencyjnym i bazą sportową – podsumowuje
Burmistrz Stanisław Baryła.

