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O inwestycjach w gminie....
Wakacje się skończyły. Temperatura za oknem zapowiada już jesień. Czas festynów i pikników dobiegł końca. Powoli
też zbliżamy się do mety z naszymi inwestycjami….

Sołectwa Golin i Mielęcin realizują zadania, na które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach GRANTÓW SOŁECKICH 2018. Golin cieszy się z nowego chodnika, który szczególnie
teraz, kiedy dzieci pędzą na autobus szkolny, zapewni poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Mielęcin z kolei kończy
prace w parku przy ul. Dworcowej. Zaniedbany do tej pory teren zyskał ścieżkę prowadzącą do nowej altany, ławki i
miejsce na ognisko. Zlikwidowano stare urządzenia zabawowe, cały ogród spacerowy uprzątnięto i posadzono nowe
rośliny. W tym miejscu składamy podziękowania Sołtysom, bez których Granty nie miałyby racji bytu.
Cały czas trwa budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej, której koszt częściowo zostanie pokryty z
Funduszu Dopłat BGK. Z zewnątrz możemy zauważyć wstawione wszystkie okna i rozpoczęte prace nad elewacją.
Największe zmiany widać jednak w środku. Poszczególne mieszkania są już wydzielone, położona została instalacja
elektryczna. Wykonawca kończy roboty przy instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO. Wewnętrzne prace wykończeniowe
planowo potrwają do połowy października.
W niedalekiej odległości na Stadionie Miejskim remontowane są trybuny dla kibiców. Dostawa nowych, kolorowych
krzesełek nastąpi w połowie września. Tymczasem utwardzana jest nawierzchnia pomiędzy poszczególnymi rzędami
trybun. Finansowe wsparcie zapewnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Niestety nie udało nam się zrealizować w obiecanym terminie Otwartej Strefy Aktywności Nad Jeziorem Trzebin. W
dwóch przeprowadzonych rozeznaniach cenowych oferty znacząco przekroczyły zaplanowany przez nas budżet. W
trosce o gospodarne wydatkowanie środków publicznych chcemy w najbliższych dniach ponownie zaprosić do
składania propozycji cenowych na realizację siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu. Do trzech razy sztuka!
Na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Trzebina! Wszystko wskazuje na to, iż po kilku nierozstrzygniętych
przetargach wreszcie zgłosił się Wykonawca, którego oferta jest zgodna z naszym budżetem. Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie stanu surowego zamkniętego świetlicy wiejskiej tym razem
powinno zakończyć się sukcesem i w połowie września podpiszemy umowę na realizację I etapu inwestycji.
Równocześnie czekamy na zaproszenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie
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złożymy podpis pod umową o dofinansowanie budowy Sali wiejskiej w Trzebinie ze środków PROW na lata 2014-2020.
Trzymajcie kciuki!
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