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nformator

Pod gminnym dachem

Gminy Oleśnica

Inwestycje to niezmienne oczko w głowie samorządu Gminy Oleśnica. Myśli on o tym, żeby jej obywatele mieli gdzie mieszkać i gdzie
spędzać czas wolny, a ich dzieci gdzie się bawić.

nr

- Każda inwestycja jest ukierun- mkw. Na mieszkanie składają się
kowana na mieszkańców gminy dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
Oleśnica. Są jednak takie szcze- pomieszczenie gospodarcze i kogólne, które w 100 procentach słu- rytarz.
Informator Samorządowy
nr 2
żą i tym starszym, i tym młodszym.
Gmina uzyskała wsparcie BanDo nich należą budowane przez ku Gospodarstwa Krajowego w
naszą gminę mieszkania, remon- wysokości 30 proc. kosztów inwetowane świetlice i urządzane place stycji.
zabaw, coraz częściej połączone
Samorząd wykonał także rez zewnętrznymi siłowniami - mówi mont budynku komunalnego w Bowójt Marcin Kasina.
guszycach Osiedlu. To trzy mieszkania, w których wymieniono okna
Budujemy nowy dom,
i drzwi, zrobiono remont dachu,
jeszcze jeden nowy dom
wymieniono instalacje - elektryczWGminny
Krzeczynie
Gmina buduje ną i wodno-kanalizacyjną, a także
Ośr
dwa budynki mieszkalne.
odświeżono ściany.
Powierzchnia zabudowy jednego to 128 mkw., czyli łącznie A po pracy czas
256 mkw. Powierzchnia użytkowa na relaks w wiejskiej
jednego budynku to 104,4 mkw., świetlicy
co daje razem 208,8 mkw. poGmina wykonuje generalny rewierzchni mieszkalnej. Kubatura mont świetlicy wiejskiej w Boguszyjednego budynku - 567 m3.
cach Osiedlu. Zaplanowano prace
Zadanie zaplanowano wykonać obejmujące wszystkie pomieszczew dwóch etapach. Etap pierw- nia świetlicy oraz wewnętrzne inszy zamknięto w 2016 roku, dru- stalacje i wymianę stolarki okiennej
gi trwa. Koszt budowy wyniesie wraz z wymurowaniem ścianki z
586.538 zł. Roboty wykonuje AK bloczków z betonu komórkowego
Investment z Brzegu.
w miejscu istniejącej ścianki działoInwestycja zwiększy zasoby wej z płyt gipsowo-kartonowych na
mieszkaniowe Gminy Oleśnica stelażu, w celu zamknięcia świetlicy
o cztery mieszkania komunalne. jako osobnej strefy pożarowej.
Powierzchnia użytkowa każdeDostęp do pomieszczeń świetlicy
go mieszkania wynosi ok. 52,19 będzie poprzez drzwi zewnętrzne

kwiecień 2015

DOBROSZYCE - Dobre życie

Oni uwierzyli w siebie!

Place zabaw powstały w sześciu gminnych miejscowościach

z zewnętrznych schodów wejściowych przy elewacji zachodniej (od
strony drogi powiatowej).
Łączna powierzchnia pomieszczeń w obrębie piętra wynosi 124
mkw.
Prace wykonywane są w dwóch
etapach. Pierwszy w roku ubiegłym,
drugi w tym. Etap I kosztował 31.598
zł, a wykonawcą robót był Bogdan
Jaroszewski ZR-B z Bierutowa.
Część robót została wykonana
z Funduszu Sołeckiego Boguszyc
maj 2015
Osiedla.

NASZ BIERUTÓW
Informator Samorządowy nr 4

Dziecko na bujaku,
mama na twisterze

Drogi, czyli złoty środek

Z inwestycji gminnych powinni
korzystać wszyscy mieszkańcy.

Tak jest z drogami, chodnikami,
świetlicami. Place zabaw są z
kolei inwestycjami najbardziej
docenianymi przez najmłodszych
mieszkańców gminy. Z myślą
o nich Gmina Oleśnica buduje
nowe place oraz rozbudowuje,
modernizuje oraz remontuje już
istniejące.
W 2016 roku gminne place zabaw zostały doposażone w urządzenia takie jak huśtawki wahadłowe, huśtawki wagowe, bujaki
sprężynowe, zjeżdżalnie, karuzele
oraz cieszące się największym zainteresowaniem urządzenia zabawowo–rekreacyjne. Place zabaw
zostały wykonane w miejscowościach: Smolna, Brzezinka, Dą-

browa, Cieśle, Sokołowice, Krzeczyn, Piszkawa, Świerzna, Bystre,
Ligota Wielka, Spalice. Całkowity
koszt poniesiony na wszystkie
urządzenia zabawowe to 124.546
zł brutto.
Dbając o aktywność fizyczną
milusińskich, gmina nie zapomina
o ich rodzicach i dziadkach. Dlatego w sąsiedztwie placów zabaw
coraz częściej można spotkać
siłownie zewnętrzne. Urządzenia
takie jak orbitrek, biegacz, wioślarz, twister, wahadło, prasa nożna, podciąg nóg, czy narciarz powstały w Gręboszycach, Smolnej,
Zimnicy, Wszechświętem, Brzezince, Dąbrowie. Koszt inwestycji
wyniósł 67.959 zł brutto.

Zaledwie 1

W Krzeczynie powstaną dwa budynki mieszkalne
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Wójt Marcin Kasina dogląda prac remontowych w świetlicy w Boguszycach Osiedlu

W Boguszycach Osiedlu wyremontowano budynek komunalny
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