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Trwają prace przygotowawcze do zmiany

Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Koniec-

pol oraz Planu Rozwoju Lokalnego. Aby

mieć pełny obraz oczekiwań mieszkań-

ców w sprawie rozwoju naszego Miasta

i Gminy poprosiliśmy uczniów naszych

szkół aby rodzice wypełnili ankietę z na-

szymi propozycjami inwestycyjnymi, uzu-

pełnili je swoimi przemyśleniami, wnio-

skami i uwagami. Rozdano 976 ankiet,

wróciło 734, w tym 133 z dodatkowymi

zapisami. Licząc, że przeciętnie w każ-

dym domu (rodzinie) mieszkają cztery

osoby, więc 976 ankiet razy 4 osoby to

3904 osoby, które się wypowiedziały.

Z naszych propozycji było wykreślonych

nie więcej niż około 5%. Były również

uwagi, że jest to tzw. „kiełbasa wyborcza”

ale to 2 przypadki. Większość ankietowa-

nych oddała materiały z zachowaniem na-

leżytej powagi i troski. Ze 133 ankiet po-

grupowaliśmy w 21 zagadnień powtarzają-

cych się tematycznie. Po dokonaniu

wnikliwej analizy przedstawiamy Pań-

stwu wykaz spraw, które powinno się re-

alizować w latach 2010 – 2020. Jest to

„Program Gospodarczy na lata 2010 –

2020” autorstwa mieszkańców naszej

Gminy. Uważam, że są to główne założe-

nia, które należy na bieżąco uzupełniać

o sprawy podyktowane przez życie.

Program Gospodarczy

na lata 2010 – 2020

1 . Przygotowanie terenu pod budownic-

two jednorodzinne pod budowę ok.

500 – 600 domków.

2. Realizacja II etapu Budowy przychod-

ni Zdrowia z zapleczem szpitalnym

i krytym basenem z możliwością lecz-

niczego wykorzystania basenu.

3 . Zakończenie budowy wodociągów

i kanalizacji na terenie całego Miasta

i Gminy Koniecpol.

4. Budowa dróg i chodników na terenie

całego Miasta i Gminy Koniecpol.

5. Budowa parkingów na około 1000 sa-

mochodów na osiedlu robotniczym

i Rynku.

6. Budowa obwodnicy wokół Koniecpo-

la.

7. Zrealizowanie dostępu do szerokopa-

smowego internetu dla każdego miesz-

kańca Gminy.

8. Zagospodarowanie terenu wokół zbior-

ników wodnych.

9. Organizacja domu pomocy społecznej

dla osób wymagających stałej opieki.

1 0. Objęcie powszechnym nauczaniem ję-

zyków obcych uczniów przedszkoli,

szkół podstawowych i gimnazjów.

11 . Budowa kotłowni C.O dla Koniecpola

– Rynku i kotłowni dla Koniecpola –

Osiedla.

1 2. Gazyfikacja Miasta i Gminy Koniec-

pol.

1 3 . Budowa bazy sportowej – boiska OR-

LIK, szlaków turystycznych, moderni-

zacja stadionu „Pilica”.

1 4. Budowa małej obwodnicy z Osiedla

wzdłuż kanału „brudnej wody”, obok

placu targowego przez tzw. „stawki”

w kierunku Częstochowy z pominię-

ciem dwóch przejazdów kolejowych.

1 5. Opracowanie i przeprowadzenie pro-

gramu wykorzystania odnawialnych

źródeł energii dla całej Gminy do ce-

lów gospodarstwa domowego – budo-

wa kolektorów słonecznych.

1 6. Opracowanie i przeprowadzenie pro-

gramu likwidacji odpadów azbesto-

wych w Gminie.

1 7. Budowa dróg: Łysiny – Stanisławice,

Stanisławice – Okołowice, Okołowice

– Załęże, Koniecpol – Teresów, Ko-

niecpol – Radoszewnica.

1 8. Remont dróg z chodnikami: ul. Sło-

wackiego, ul. Armii Krajowej , ul. Ar-

mii Ludowej , ul. Zielona, dzielnica

Słowik.

1 9. Oświetlenie uliczne na terenach wiej-

skich.

20. Dokończenie budowy wodociągów

i kanalizacji na terenie całej gminy.

21 . Stworzenie nowych miejsc pracy.

22. Budowa łącznika zadaszonego, hala

sportowa, budynki szkolne.

23. Budowa ekologicznej oczyszczalni

ścieków w Łysinach.

24. Place zabaw w Okołowicach, Rado-

szewnicy, Stanisławicach, Łabędziu,

na osiedlu ul. Robotniczej .

25. Dostęp do koszy z segregacją śmieci.

27. Zagospodarowanie zalewu – kąpieli-

ska (zakaz wędkowania).

28. Obwodnica dla samochodów ciężaro-

wych – omijająca miasto.

29. Większa pomoc dla ludzi biednych,

wielodzietnych, matek samotnie wy-

chowujących dzieci.

30. Zakup nowych autobusów szkolnych.

31 . Schronisko dla zwierząt na terenie

gminy.

32. Przejście dla pieszych nad torami.

33. Dokończenie budowy Domu Strażaka

w Koniecpolu.

34. Utwardzenie nawierzchni na targowi-

sku.

35. Wybudowanie mieszkań komunal-

nych.

36. Wybudowanie ośrodka dla bezdom-

nych.

37. Regulacja rzeki Pilicy Koniecpol –

Kuźnica Grodziska.

dokończenie na str. 2
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