Niekończąca się historia

Zrealizowane. Taki dopisek mogę umieścić przy kolejnych punktach naszego programu
wyborczego, podsumowując rok 2019. Kolejne zobowiązania w nim zawarte urzeczywistniają
się, zmieniając nasze otoczenie, poprawiając jakość życia i bezpieczeństwo społeczności
naszej małej ojczyzny. To najlepszy dowód, że w Skrzyszowie hasło rozwoju gminy nie jest
jedynie chwytliwym przedwyborczym sloganem, lecz codziennością,

W minionym roku w Ładnej powstały kolejne chodniki i ścieżki rowerowe. Nakładki asfaltowe
zyskały drogi: "Na Kudelskiego", „Na Księża", "Na Buczka", "Na Jaźwiny", "Średziny II w stronę
Pogórskiej Woli nr dz.353” oraz „Średziny II w stronę remizy". Łączny koszt realizacji tych
inwestycji zamknął się w kwocie 208 330 zł. Kontynuowaliśmy rozbudowę oświetlenia ulicznego
oraz rozpoczęliśmy bardzo ważne prace, związane z odwodnieniem dróg. Pamiętaliśmy
również o zdrowiu i kondycji mieszkańców rozszerzając naszą ofertę w zakresie bazy
rekreacyjno-sportowej. W pobliżu szkoły pojawiły się siłownia plenerowa, plac zabaw.
Następnymi etapami będą budowa boiska w sąsiedztwie szkoły i zagospodarowanie terenu
przy obecnym boisku sportowym.

W Łękawicy również pracowaliśmy nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, wzbogacając
go o siłownie plenerową, plac zabaw, drogę z chodnikiem oraz teren pod parking. Poprawiliśmy
także jakość kilku dróg, układając nowe nawierzchnie.

Najważniejszym zadaniem, które w 2019 roku realizowaliśmy w Pogórskiej Woli była
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Niestety nie obyło się bez kłopotów. Mam jednak
nadzieję, że główne problemy mamy je już za sobą i będziemy mogli spokojnie dokończyć tą
niezwykle ważną i oczekiwaną inwestycję. Pracowaliśmy również nad poprawą jakości
kolejnych dróg. W trosce o dzieci i młodzież stworzyliśmy przy drodze powiatowej (w okolicy
szkoły) przejście dla pieszych, które bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
uczniów oraz spokojniejszy sen ich rodziców.

Sporo w zeszłym roku działo się także w sołectwie Skrzyszów. Wykonaliśmy projekt rozbudowy
szkoły na potrzeby przedszkola oraz rozbudowaliśmy teren rekreacyjny przy Orliku. W wielu
miejscach pojawiły się nowe nakładki asfaltowe, powstało przejście dla pieszych w okolicy
sklepu „Gosposia” oraz rozpoczęliśmy budowę chodnika „Na Schabach”. Poprawa
bezpieczeństwa szła w parze z wyższą jakością oferty rekreacyjnej. Powstały koncepcje
budowy wiaty przy ścieżce rowerowej w pobliżu zbiornika wodnego w Skrzyszowie oraz
dokończenia ścieżki wokół zbiornika.
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Na zakończenie podsumowania zaglądamy do Szynwałdu, gdzie wreszcie realnych kształtów
nabrała budowa sali gimnastycznej za sprawą podpisanej umowy na wykonanie projektu tej
inwestycji. Jeśli zaś chodzi o zakończone przedsięwzięcia to z należy wymienić, wykonanie
asfaltowania dróg, rozbudowę centrum wsi czy liczne remonty infrastruktury drogowej.
Najważniejszą jednak inwestycją, którą udało się zakończyć w ubiegłym roku, było wykonanie
wodociągu za łączną kwotę ponad 3 mln złotych, przy udziale środków UE.

Jak widzicie Państwo ważny jest dla nas rozwój każdego sołectwa. W każdej miejscowości
inwestycje to niekończąca się historia. Kończymy jedne, a w kolejce do realizacji czekają
następne. Mimo niekorzystnej koniunktury i galopującej inflacji staramy się robić wszystko, co
możliwe, sięgać po wszelkie dostępne źródła finansowania, aby z każdy rokiem gmina
Skrzyszów była coraz bardziej bezpieczna i przyjazna jej mieszkańcom.

Kończąc chcę pokazać w liczbach jak przedstawiały się większe wydatki budżetu w 2019 roku.
Największą pozycją po stronie wydatków stanowiła oświata z kwotą ponad 21 mln zł, co
stanowiło 31% wydatków budżetu. Następnie wsparcie rodzin 19 mln złotych (28%), inwestycje
to kwota 13,5 mln złotych (20%). Kultura z kwotą prawie 1,6 mln złotych to 2% wydatków na zaś
sport wydatkowaliśmy 674 tys. złotych – 1%.
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