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Inwestycje z „Polskiego Ładu”

Trzy nowe inwestycje zostaną zrealizowane przez brzeski samorząd dzięki bezzwrotnemu doﬁnansowaniu
pozyskanemu przez Urząd Miejski od Banku Gospodarki Krajowej w ramach rządowego programu „Polski
Ład”.
Gmina Brzesko skutecznie wnioskowała o środki na remonty dróg gminnych w Porębie Spytkowskiej i
Brzesku oraz na budowę skateparku w Parku Leśnym na Słotwinie. Łączne koszty tych trzech zadań
wyniosą 3 203 000 złotych przy doﬁnansowaniu w wysokości 2 993 200 zł. Inwestycje drogowe zostały
przez komisję rozpatrującą wnioski zakwaliﬁkowane do tzw. pierwszego obszaru priorytetowego, co
oznacza, że w ich przypadku dotacja pokryje 95 procent ich całkowitych kosztów. Skatepark traﬁł do
obszaru drugiego, w którym doﬁnansowanie wynosi 90 procent.
W Porębie Spytkowskiej dzięki dotacji z „Polskiego Ładu” wyremontowany zostanie blisko dwukilometrowy
odcinek drogi łączącej gminę Brzesko z gmina Nowy Wiśnicz. Prace polegać będą na wyrównaniu
zniszczonej nawierzchni asfaltowym betonem i ułożeniu ścieralnych warstw z tego samego materiału.

Dodatkowo wzdłuż drogi zostaną ustawione po trzy nowe wiaty przystankowe, sołeckie tablice informacyjne
i kosze na śmieci. Dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej jest to pod względem bezpieczeństwa ważna
inwestycja. Przejeżdżają tędy pojazdy komunikacji zbiorowej, w tym także osób niepełnosprawnych. Przy
drodze mieszka 425 osób. Wartość zadania wynosi 1 250 000 zł przy doﬁnansowaniu w wysokości
1 187 500 zł.
Na liście pozytywnie rozpatrzonych aplikacji znalazł się też wniosek dotyczący remontu prawie 800metrowego odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Solskiego z autostradą. Zakres planowanych prac przy ul.
Kołłątaja obejmuje odwodnienie, wzmocnienie podbudowy i położenie dwóch bitumicznych warstw. W
ramach modernizacji wyremontowany będzie także obustronny chodnik o łącznej długości 1222 metrów,
pobocza, oznakowanie, dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz próg zwalniający. Udrożniona zostanie
również kanalizacja deszczowa na odcinku ok. 620 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 960 tysięcy złotych
przy doﬁnansowaniu w wysokości 912 tys. zł.
Miłośników deskorolek na pewno ucieszy fakt, że wreszcie ruszy długo wyczekiwana budowa skateparku.
Brzescy samorządowcy już kilkakrotnie składali wnioski w sprawie pozyskania zewnętrznych środków z
różnych źródeł, ale bez spodziewanego rezultatu. Tym razem kolejne starania zakończyły się powodzeniem,
co skutkuje doﬁnansowaniem w wysokości 893 700 złotych (koszt zadania wyniesie 993 tysiące). Skatepark
powstanie na terenie brzeskiego Parku Leśnego i będzie kolejnym elementem Punktu Obsługi Rowerzystów
budowanego w ciągu powiatowej trasy rowerowej, połączonej z wojewódzką trasą EnoVelo. Zajmujący
powierzchnię 600 metrów kwadratowych obiekt zostanie wybudowany na betonowym fundamencie, a
wyposażony będzie w mini rampę, grinbox, fanbox, quarterpipe, cztery miejskie lampy solarne, jedną
solarną ławkę piknikową, i dwie ławki parkowe. Wokół obiektu nasadzone zostaną ozdobne drzewa. Wartość
inwestycji wynosi 993 000, a doﬁnansowanie – 893 700 zł.
Wybrane przez nas inwestycje, które były przedmiotami złożonych przez nas wniosków, mają istotne
znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa (drogi), otwierają też nowy punkt w naszej ofercie dotyczącej
aktywnego wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu. Wspólnie z mieszkańcami jesteśmy
wdzięczni przedstawicielom komisji rozpatrującej te wnioski – komentuje burmistrz Tomasz Latocha.
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