Z funduszu samorządowego na drogi lokalne
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BARDO. Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace modernizacyjne na ul.
Grunwaldzkiej. To ważny ciąg komunikacyjny w przypadku miasteczka. Jego burmistrz
Krzysztof Żegański zakłada, że całość zaplanowanych robót uda się zakończyć nawet z
trzytygodniowym wyprzedzeniem. N0iewykluczone, że w otwarciu tej drogi weźmie udział
premier Mateusz Morawiecki.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale Funduszu dróg samorządowych - programu rządowego,
wspierającego władze lokalne w tego rodzaju zadaniach. Jego finał zbiegnie się z pierwszym w
Bardzie jarmarkiem piernikowym, podczas którego m.in. ma wystąpić Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".
W połowie sierpnia br. w miejscowości więc zapowiada się duży ruch kołowy i pieszy, stąd wszelkie
działania, aby dotrzymać ustalonego terminu.
- W naszym przypadku ze wspomnianego funduszu korzystamy już po raz trzeci, jeśli wliczy się do
niego środki wykorzystane na modernizację ulicy Górnej. Pieniądze przydały się na przebudowę ulicy
Leśnej i teraz na Grunwaldzką - informuje burmistrz. - Już uzgadniamy dokumentację projektową na
podjęcie robót na ulicach Głównej i Noworudzkiej. Będzie to drugi etap zadania realizowanego przez
powiat ząbkowicki przy naszej współpracy. Prowadzimy rozmowy ze starostą na temat przejęcia ulicy
Głównej przez gminę, aby to ona już mogła zawnioskować o pieniądze konieczne na jej remont.
Równolegle przygotowujemy dokumentację na zmodernizowanie kompleksu ulic: Mickiewicza,

Jagiellońskiej i Kościuszki. Chcemy sięgnąć po środki z Funduszu dróg samorządowych.

W porozumieniu z powiatem ząbkowickim gmina przymierza się do wyremontowania drogi od ronda
w Brzeźnicy do Braszowic. Ponadto jest na etapie kończenia przebudowy trzech dróg transportu
rolnego, na których roboty rozpoczęto w roku ubiegłym.
Całemu temu procesowi towarzyszą prace nad lepszą organizacją ruchu kołowego, szczególnie na
drogach wąskich. Aby w przypadku ich remontów móc sięgnąć po pieniądze z Funduszu dróg
samorządowych, konieczne okazuje się wprowadzenie jednego kierunki jazdy, zamiast
dotychczasowej dwukierunkowości. I tak właśnie jest w przypadku bardzkich ulic: Jagiellońskiej,
Kościuszki i Mickiewicza, gdzie mieszkańcom przedstawiono propozycję wypowiedzenia się na temat
zaproponowanych na nich zmian. Decyzję podejmie się po zebraniu podsumowującym przebieg tych
konsultacji.
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