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Drogi, chodniki, kanalizacja – w gminie 
Sieroszewice dużo się dzieje
Gmina Sieroszewice przezna-
cza duże fundusze na przed-
sięwzięcia inwestycyjne i wy-
darzenia społeczno- kultu-
rowe. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
Wójt Gminy Sieroszewice 
realizuje liczne działania na 
rzecz poprawy jakości ich ży-
cia i  bezpieczeństwa. Wraz 
z  początkiem wiosny rozpo-
czął się intensywny czas ro-
bót drogowych i prac budow-
lanych. Równocześnie pro-
wadzonych jest wiele inwe-
stycji, a  kolejne są w  trakcie 
projektowania. 

W  kwietniu zakończono 
przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Wielowieś na 
ulicy Leśnej. W ramach zada-
nia została wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa oraz 
wydzielono pas dla pieszych. 
Realizacja inwestycji pole-
gała m.in. na zagęszczeniu 
podłoża, poszerzeniu drogi, 
profilowaniu poboczy i ozna-
kowaniu poziomym i piono-
wym. Wyremontowany od-
cinek liczy około 190 m i jest 
bardzo ważny dla miejsco-
wej społeczności, ponieważ 
umożliwia bezpieczny dojazd 
do cmentarza. Na przebudo-
wę gmina Sieroszewice po-
zyskała prawie 215 000,00 zł 
dofinansowania z  Rządowe-
go Programu Inwestycji Stra-
tegicznych, a całkowity koszt 
inwestycji to około 226 000,00 
zł.  Dobiegają końca również 
prace remontowe chodnika 
na ulicy Łąkowej w Rososzy-
cy. Wzdłuż drogi gminnej po-
wstaje ciąg dla pieszych o dłu-
gości 800 m będący przedłu-
żeniem drogi powiatowej. 
W  ramach prac przewidzia-
no wzmocnienie pobocza 
i skarp, wykonanie podbudo-
wy i  nawierzchni chodnika, 
a także oznakowanie poziome 
i pionowe. Inwestycja zwięk-
szy bezpieczeństwo szczegól-
nie dzieci i  młodzieży zwią-
zane z  wzmożonym ruchem 
na ulicy oraz powiększającą 
się zabudową mieszkaniową. 

Wartość inwestycji wynosi 
ponad 470 000,00 zł, z czego 
380 000,00 zł pochodzi z Rzą-
dowego Programu Inwestycji 
Strategicznych.

To nie koniec dobrych wia-
domości dla mieszkańców. 
W  chwili obecnej rozpoczę-
ła się procedura przetargowa 
w  celu wyboru wykonawcy 
IV etapu budowy kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości 
Latowice. Kanalizacja w  La-
towicach to jedno z prioryte-
towych zadań, jakie było pla-
nowane w  ostatnim czasie. 
Finalizacja IV etapu pozwo-
li na skanalizowanie niemal 
całej miejscowości. Zbiorowy 
system kanalizacji sanitar-
nej będzie służyć obecnym 
mieszkańcom Latowic jak 
i nowopowstałym budynkom 
w obrębie sieci. Przedsięwzię-
cie wpłynie pozytywnie na 
ochronę wód powierzchnio-
wych oraz wód rzeki Ołobok. 
Na realizację ostatniego etapu 
gmina pozyskała ponad 1,8 
mln zł dofinansowania.

Wśród zaplanowanych 
remontów dróg gminnych 
znalazły się ulice Południo-
wa i  Środkowa w  Latowi-
cach. Gmina pozyskała środki 
w wysokości ponad 3,5 mln zł 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na ich moderni-
zację. Przebudowie ulegnie 

droga gminna o długości 2,39 
km łącząca dwie drogi powia-
towe. Na całej długości po-
wstaną nowe chodniki z  no-
woczesnymi i   bezpiecznymi 
przejściami dla pieszych oraz 
aktywnym oznakowaniem. 
Droga będąca najważniej-
szą w  miejscowości, popra-
wi bezpieczeństwo dojazdu 
do Przedszkola Gminnego, 
Dziennego Domu ,,Senior+’’, 
punktu medycznego oraz ko-
ścioła. Gmina Sieroszewice 
pozyskała również dofinanso-
wanie z budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego w  wysokości 
ponad 137 tysięcy zł na budo-
wę nawierzchni asfaltowej na 
drodze Kania-Raduchów.

Oblicze zmieniają również 
drogi powiatowe na terenie 
gminy Sieroszewice. W  ra-
mach współpracy z  powia-
tem ostrowskim trwają pra-
ce nad jedną z  największych 
inwestycji drogowych przy 
remoncie odcinka Rososzy-
ca-Wielowieś. To droga prze-
biegająca między zabytkową 
aleją brzozową w pobliżu Ma-
sanowa. Na realizację zadania 
Gmina Sieroszewice przeka-
że dotację w  wysokości 800 
000,00 zł. Inwestycja obejmu-
je kompleksową moderniza-
cję ponad 6-kilometrowego 
odcinka drogi. W wielu miej-
scach przewidziano budowę 
chodników, zatoczek auto-
busowych, a na wjazdach do 
miejscowości odgięcia toru 
jazdy w  celu spowolnienia 
ruchu. W  dwóch miejscach, 
tj. w  Masanowie oraz Roso-
szycy powstanie sygnalizacja 
świetlna. 

Z  początkiem kwietnia 
odbyło się otwarcie nowego 
budynku biblioteki i  klubu 
Seniora w  Strzyżewie o  po-
wierzchni ponad 280 m2. 
Łączna wartość robót wynio-
sła prawie 1,3 mln zł. Książ-
nica służy przede wszyst-
kim miłośnikom książek, 
uczniom oraz mieszkańcom 
Strzyżewa i  pobliskich miej-
scowości. Mieszkańcy mogą 

w komfortowych warunkach 
korzystać z  oferty literackiej 
oraz realizować rozmaite ini-
cjatywy i  swoje pasje. Zgro-
madzone zbiory oraz kącik 
dla najmłodszych czytelni-
ków cieszą się dużym zainte-
resowaniem wśród społecz-
ności lokalnej. Sąsiedztwo 
Szkoły Podstawowej to dodat-
kowy atut jej funkcjonowania.

Z myślą o  rosnących po-
trzebach mieszkańców, a tak-
że o  nieustannym rozwoju 
pod kątem inwestycyjnym 
gmina Sieroszewice złożyła 
kolejne wnioski o  fundusze 
z  Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Środki o jakie 
ubiega się gmina w dwóch 
naborach wynoszą ponad 14 
mln zł.

W naszym samorządzie 
dużo się dzieje. Mimo trudnej 
sytuacji, rosnących cen i skut-
ków finansowych pandemii 
nie wycofujemy się z  inwesty-
cji. Ich realizacja to gwaran-
cja rozwoju gminy i podniesie-
nia jakości życia mieszkańców. 
Mam nadzieję, że w tym roku 
wszystkie nasze plany uda się 
zrealizować i z niczego nie bę-
dziemy musieli rezygnować. 
Cieszę się, że są odpowiednie 
programy, dzięki którym gmi-
na Sieroszewice może rozwi-
jać swoją infrastrukturę. Ko-
rzystamy z  tych możliwości 
i składamy wnioski o wsparcie 
lokalnych przedsięwzięć. Ży-
wię nadzieję, że przełoży się 
to bezpośrednio na ich akcep-
tację, a wysokość pozyskanych 
środków spełni oczekiwania 
naszych mieszkańców i pomo-
że w realizacji inwestycji. - sko-
mentował Anatol Piaskowski 
Wójt Gminy Sieroszewice.

Jeden z  projektów złożony 
na kwotę bliską 8 mln zł do-
tyczy rozbudowy budynku 
Szkoły Podstawowej w Roso-
szycy o budynek sali gimna-
stycznej. Projektowana sala 
wyposażona będzie w  par-
kiet do gier zespołowych, try-
buny oraz szatnie. Poprzez 

swoją nowoczesność i  uni-
wersalność obiekt przyczyni 
się do wzbogacenia zakresu 
oferowanych zajęć dla dzie-
ci i młodzieży. Kolejny wnio-
sek obejmuje przebudowę 
drogi o długości blisko 2 km 
w obrębie geodezyjnym Wie-
lowieś, co pozwoli na rozwój 
terenów do tej pory nieza-
gospodarowanych miesz-
kalnie i  otworzy możliwości 
na nowe, atrakcyjne miejsca 
pracy w  sąsiednich miejsco-
wościach i  powiecie. W  ko-
lejnym, trzecim wniosku pa-
kiet dofinansowania wynosi 
2,3 mln zł i dotyczy instalacji 
paneli fotowoltaicznych na 
stacjach uzdatniania wody 
i obiektach oczyszczalni ście-
ków. Gmina Sieroszewice 
wnioskowała także o dofinan-
sowanie budowy boisk wie-
lofunkcyjnych przy szkołach 
podstawowych w  Strzyżewie 
i  Ołoboku. Realizacja inwe-
stycji w infrastrukturę sporto-
wą stworzy przestrzeń do ak-
tywności fizycznej dla dzieci 
i  młodzieży. Zaprojektowane 
nowoczesne obiekty sportowe 
będą doskonałym miejscem 
do prowadzenia zajęć z  wy-
chowania fizycznego przez 
uczniów szkół oraz spędzania 
czasu wolnego dla mieszkań-
ców. Jeśli środki zostaną przy-
znane, wybrane projekty mia-
łyby szansę na realizację już w 
przyszłym roku.

Gmina Sieroszewice, nie 
tylko inwestuje, ale również 
integruje. Wraz z  począt-
kiem wiosny zorganizowano 
I Zjazd Kół Gospodyń Wiej-
skich. Wydarzenie było do-
skonałą okazją do integracji 
KGW z terenu gminy, wymia-
ny doświadczeń, nawiązania 
współpracy i  podtrzymywa-
nia tożsamości regionalnej. 
Nie zabrakło przy tym humo-
ru, dobrej zabawy i degustacji.  

Wójt Gminy Sieroszewi-
ce wspiera projekty realizo-
wane przez organizacje po-
zarządowe. Z  pieniędzy po-
chodzących z budżetu gminy 

korzystają kluby sportowe 
i  stowarzyszenia, które dzię-
ki wsparciu mogą realizować 
wiele zadań i inicjatyw lokal-
nych. W  najbliższym czasie 
Gmina Sieroszewice planu-
je zorganizować przedsię-
wzięcia społeczno-kulturalne 
oraz imprezy o  charakterze 
rekreacyjno-sportowym. Już 
w czerwcu odbędą się Gmin-
ne Zawody Sportowo- Pożar-
nicze na Stadionie Gminnym. 
W sierpniu zaplanowano pół-
kolonie dla uczniów oraz do-
żynki gminne w  Zamościu. 
Sympatycy aktywnego spę-
dzania wolnego czasu mogą 
wziąć udział w  organizowa-
nym rokrocznie we wrześniu 
Ogólnopolskim Biegu o  Pu-
char Wójta Gminy Sierosze-
wice. Bieg pod patronatem 
Wójta odbędzie się już po raz 
trzynasty i na stałe wpisał się 
w  gminny kalendarz wyda-
rzeń. Ponadto Gmina Siero-
szewice w roku szkolnym re-
alizuje zajęcia dla najmłod-
szych adeptów koszykówki 
organizowane przez Mistrza 
Polski, klubu Arged BM Stal 
Ostrów Wielkopolski. Bez-
płatne treningi koszykarskie 
odbywają się w  Szkole Pod-
stawowej w  Sieroszewicach. 
Dzieci z  terenu gminy mają 
doskonałą okazję do pozna-
nia koszykówki i rozpoczęcia 
swojej przygody z tą dyscypli-
ną sportu.  

Po owocnym w  zakresie 
wydatków inwestycyjnych, 
roku 2021, rok bieżący wy-
gląda pod tym kątem rów-
nie obiecująco. Działania 
podejmowane przez Wójta 
Gminy mają służyć przede 
wszystkim dobru mieszkań-
ców. W  gminie stale pracu-
je się nad pozyskaniem fun-
duszy na nowe strategiczne 
operacje. Inwestycje są fi-
nansowane ze środków wła-
snych jak i  dofinansowań 
zewnętrznych. Z  niecier-
pliwością czekamy na koń-
cowe efekty prowadzonych 
przedsięwzięć.  ■


