Асфалтом сада и до Горње Марићке
12.07.2019 - 15:30

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић отворио је данас
дионицу асфалтног пута Горња Марићка-Стојнићи у дужини од
500 метара за шта је из градског буџета издвојено око 52.000 КМ.

"Ријеч је о пројекту асфалтирања путева у сеоским подручјима и ово су све путеви који су корисни
за грађане ових села и ,рецимо, овај пут се даље продужава још три километара све до тзв.банске
цесте која иде од Бања Луке преко Бронзаног Мајдана до Санског Моста", истакао је Ђаковић.
Он је додао да постоје планови да се у наредном периоду повежу Буснови и Равни Гај са том
цестом, а онда би се размиљало и о повезивању ова три километра, што би по Ђаковићевом
мишљењу било велико приближавање ових удаљених подручја већим центрима., Приједору и Бања
Луци.
" Град чини оно што може за своје стране да уради у области инфраструктуре из својих средстава,
али настојимо да активирамо и републичке органе да и они ураде свој дио посла и то све скупа чини
једну добру саобраћајну цјелину за град Приједор", рекао је Ђаковић.

Он је најавио и почетак радова на изградњу терцијарне мрежа и кућних прикључака са водовода
Црно Врело тако да ће и у том погледу мјештани овог подручја добити квалитетније услове за
живот.
Члан Савјета Мјесне заједнице Горња Марићка Момир Стојнић истакао је да ће нови асфалт
добро доћи за мјештане ових села будући да је ријеч о рубном подручју града.
" Ово је уједно наставак коректне сарадње за Градском управом и надамо се и наставку те сарадње
кроз пројекат водовод Црно Врело који уз овај асфалт значи пуно за ове мјештане да би опстали
овдје, а да би се они који су отишли одавде , вратили", рекао је Стојнић.
Он је додао да све то има велики значај за развој овог села.
" У оном селу гдје се окреће аутобус, знате како је.." рекао је Стојнић.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

