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Moja droga asfaltowa...

Infrastruktura drogowa to jedna z dziedzin, w którą samorząd Gminy Oleśnica inwestuje od początku
swojej demokratycznej nomen omen - drogi. Rada
Gminy w 1990 roku zastała drogi dziurawe, w większości nieutwardzone. Albo nie zastała ich w wielu
wsiach wcale... Od ćwierćwiecza kolejne Rady Gminy przeznaczają bardzo dużą ilość środków budżetowych na zmianę tego stanu. Zaczynano od zwożenia

kamieni na budowy w I kadencji. Teraz z jednej strony
wciąż inwestuje się, likwidując wieloletnie zaniedbania. Z drugiej strony buduje się chodniki ze względu
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. I wreszcie z trzeciej, coraz częściej drogi i chodniki powstają
w miejscach, w których wyrastają nowe osiedla. W
Gminie Oleśnica przybywa bowiem mieszkańców.
Tutaj znajdują swoje miejsce na ziemi.

DĄBROWA: Na znaczącą poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym wpłynie budowany chodnik w Dąbrowie.
Rozpoczęto III etap jego budowy wraz z wykonakwiecień
2015
niem warstwy
ścieralnej
na całej szerokości jezdni oraz
oczyszczeniem kanalizacji deszczowej w pasie drogi
gminnej. Zakres robót obejmuje: budowę chodnika, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu
asfaltowego AC 11S - do wykonania na całej szerokości
istniejącej jezdni i na poszerzeniu na odcinku, czyszczenie kanalizacji deszczowej 950 mb. Wykonanie zadania
podzielono na 3 lata. Etap I – 2014, etap II – 2015, etap
III - 2016. Wykonawcą robót jest Firma 90 Biobud Jerzy
Schabikowski z Sokołowic. Inwestycja będzie kosztowała łącznie 727.000 zł brutto.

DOBROSZYCE - Dobre życie

Oni uwierzyli w siebie!
Gminny Ośr

KRZECZYN: Trzecią obecnie realizowaną inwestycją drogową jest wyczekiwany przez mieszkańców
chodnik w Krzeczynie. On też poprawi bezpieczeństwo
krzeczynian.
Budowa chodnika z kostki betonowej przy drodze
gminnej o długości 365 mb i pow. 474 mkw. podzielono
na trzy etapy: I w roku 2014 - 127 mkw., II rok 2015
- 176 mkw., III rok 2016 - 171 mkw. Początek projektowanego chodnika przyjęto w miejscu zakończenia poprzedniego etapu realizacji chodnika. Wykonawcą robót
majBiobud
2015 Jerzy Schabikowski z Sokołowic.
jest Firma 90
Biobud wykona chodnik za 190.592 zł brutto.

NASZ BIERUTÓW
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Drogi, czyli złoty środek

Zbudować lepszy świat
Zaledwie 1

GMINA OLEŚNICA. Gminny Ośrodek Kultury jest partnerem międzynarodowego projektu. Z tego tytułu przyjął u siebie gości z 5 krajów.
Przedstawiciele z Węgier (gmina Kistarca pod Budapesztem),
Bługarii, Niemiec, Grecji (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach) i
Anglii (Uniwersytet w Greenwich)
uczestniczyli w warsztatach, wykładach oraz występach przygotowanych lub zorganizowanych
przez polską grupę reprezentującą
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica w ramach II spotkania międzynarodowego programu Remembering the Past Building the Future.
RtPBtF to projekt międzypokoleniowy, który w głównej mierze
bazuje na tematyce II wojny światowej i jej następstwach. Partnerzy
projektu wierzą w ideę, że historia
jest najlepszą nauczycielką: pamięć o minionych wydarzeniach
pomoże zbudować lepszy świat.
W sobotni poranek partnerzy
udali się do Izby Pamięci w Boguszycach, gdzie wysłuchali dwóch
wykładów przygotowanych przez

kierownika Domu Kultury Piotra
Michałowskiego oraz kustosza
Izby Monikę Małobęcką. Później
udali się na poczęstunek przygotowany według receptur pochodzących z Kresów Wschodnich
i Polski Środkowej. Wyśmienite
dania przygotował y: Alfreda
Schmidt, Helena Mąkosa, Lucyna
Połeć, Zdzisława Bielańska, Jadwiga Bodo, mieszkanki Boguszyc.
W dalszej części programu było
zwiedzanie muzeum byłego obozu Gross Rosen, które zakończyło
się wykładem dra Jacka Małczyńskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Koniec dnia uwieńczył
spektakl „Cymes”, oparty na twórczości Leopolda Kozłowskiego, w
Centrum Inicjatyw Artystycznych.
Niedziela rozpoczęła się od
zwiedzania synagogi pod Białym
Bocianem, a następnie Wrocławia.
Uczestnicy projektu mieli moż-

liwość zobaczyć stolicę Dolnego
Śląska z perspektywy detektywa Eberharda Mocka, znanego z
kryminałów Marka Krajewskiego, oraz poczuć międzywojenny
klimat miasta. Po historycznym
Breslau oprowadzał dr Wojciech
Zalewski.
W Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły
się kolejne dwa wykłady przygotowane przez dra Sławomira Wieczorka oraz doktorantkę Kamilę
Staśko – Mazur.
Końcowym punktem programu
była instalacja Passage w Narodowym Forum Muzyki zaprojektowana przez kompozytora Pierra
Jodlowskiego.
Spotkanie zostało zatytułowane:
Historie zamknięte w dźwiękach.
Projekt koordynowany jest przez
organizację Jugend- und Kulturprojekt e.V. z Drezna.

SPALICE: Przykładem takiego rozrastającego się miejsca
są Spalice. Tutaj, na ulicy Sosnowej, budowana jest kanalizacja deszczowa, przebudowywane są drogi wewnętrzne wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej o
długości 770,5 mb z rur PVC O 315, ustawienie oświetlenia
drogowego (długość kabla 674 mb.; słupy oświetleniowe - 11
szt.), przebudowę dróg z kostki betonowej (długość 859 mb. o
pow. 5342 mkw.). Finalnym etapem będzie nowa organizacja
ruchu - oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie realizowane
jest w IV etapach, od 2014 do 2017 r. Wykonawcą jest Tom
Trans Tomasz Walczak z Oleśnicy. Cena, za którą wykonywane jest zadanie, to 1.119.102 zł brutto.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Społeczność
Szkolna Szkoły Podstawowej
we Wszechświętem zapraszają absolwentów
i byłych pracowników
na uroczystości związane

z Jubileuszem 70-lecia szkoły,
które odbędą się 10.06.2016

Harmonogram
obchodów:

• 10.00 Msza Święta w kościele we Wszechświętem
• 11.00 uroczystości
jubileuszowe na terenie
szkoły
• 12.30 zwiedzanie szkoły

Anna Gierlach

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Dobroszyce ogłosił I przetarg nieograniczony ustny który odbędzie się 04 lipca 2016 r., o godz.
8:30 i 8:40 w Urzędzie Gminy Dobroszyce na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobroszycach
w granicach działki nr 581/26 o pow. 846 m2, z przeznaczeniem podPanorama
budowęOleśnicka
budynkunrmieszkalne22
20
go jednorodzinnego z garażem.

Cena wywoławcza 40.000,- zł + podatek VAT 9.200 zł. Wadium 4.920,- zł. oraz na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobroszycach w granicach działki 799/3 o pow. 1357 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wolno stojącą. Cena wywoławcza 60.000,- + podatek VAT 13.800,- zł. Wadium 7.380,- zł, płatne
na konto nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 do dnia 30 czerwca 2016 r. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr
WR1E/00088504/7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16, pokój 22 II p.
oraz na stronie internetowej www. dobroszyce.pl
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