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Samorząd Gminy Oleśnica od 
lat ogromną wagę przywiązuje do 
rozwoju życia kulturalnego i spo-
łecznego w każdej miejscowości. 
Założono, że tętniącymi życiem 
ośrodkami miały stać się wiejskie 
świetlice. Dlatego sukcesywnie i 
budowano nowe, i remontowano 
oraz modernizowano te już ist-
niejące. Wszystkie świetlice mają 
swoich opiekunów, którzy dbają 
o ład i porządek oraz prawidło-
we ich funkcjonowanie. Na bazie 
świetlic wiejskich tworzone są też 
świetlice środowiskowe dla dzieci 
i młodzieży. 


20 maja wójt Marcin Kasina do-

konał uroczystego odbioru wy-
remontowanej i przebudowanej 
świetlicy w Nieciszowie. Podczas 
otwarcia byli również obecni Mo-
nika Małobęcka-Wzgarda - dyrek-
tor GOK Oleśnica, Danuta Szy-
mańska - sołtys Nieciszowa oraz 
Władysław Szymański - radny 
Gminy Oleśnica.

Prace w obiekcie rozpoczęły się 
w październiku ubiegłego roku. 
Oprócz głównej sali, odnowiona 
świetlica ma również zupełnie 
nowe pomieszczenia z toaletami, 

zapleczem socjalnym, kuchnią oraz 
toaletami dla niepełnosprawnych.

Co zrobiono?
Na zewnątrz: wykonano do-

datkowe drzwi komunikacyjne, 
łączące dwie funkcje budynku – 
świetlicy wiejskiej oraz części z po-
mieszczeniami socjalno–sanitar-
nymi, wyremontowano elewację 
i zrobiono docieplenie. Wewnątrz 
świetlicy wykonano m.in. nową 
izolację termiczną (wełna mineral-
na 25 cm) i paroizolacyjną, zamon-
towano - okna pvc, parapety ze-
wnętrzne i wewnętrzne, zrobiono  
odgrzybiane ścian pomieszczeń, 

zdemontowano olejne powłoki 
malarskie, wycyklinowano i po-
malowano parkiety,  wymieniono 
drzwi ewakuacyjne na aluminio-
we, szklone, jednoskrzydłowe i 
drzwi prowadzące do pomiesz-
czeń gospodarczych. Wyremonto-
wano też kompleksowo pomiesz-
czenia komunikacji i gospodarcze. 
W jednym z pomieszczeń gospo-
darczych zamontowano piec na 
paliwo gazowe o łącznej mocy 
cieplnej 29kW. 

Koszt inwestycji to 450 tysięcy zł. 
Prace wykonała Firma Remonto-
wo-Budowlana Vertus z Wielunia. 

- Realizujemy - oprócz trwają-
cych inwestycji drogowych - rów-
nież duże projekty, które ożywią 
życie kulturalne i społeczne w 
miejscowościach naszej Gminy. 
W czwartek miałem przyjemność 
uczestniczyć w odbiorze grun-
townie wyremontowanej świe-
tlicy w Nieciszowie. Odnowione 
pomieszczenia wyglądają pięknie! 
Teraz tylko doposażenie i można 
korzystać z nowego miejsca. Dzię-
kuję wykonawcom z fi rmy Vertus 
za dobrą robotę - mówi wójt Mar-
cin Kasina.

Tu tętni życie - gminne świetlice
Kolejne centrum życia kulturalnego i społecznego doczekało się kompleksowej modernizacji. Tym razem wyremontowana 
została świetlica w Nieciszowie. 

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych Podziękowania za zaangażowanie od wójta dla Państwa Danuty i Władysława Szymańskich

BOGUSZYCE  Dla kogo? Dla 
pszczół.

Z okazji Światowego Dnia 
Pszczół, Ogród Pokoleń i Tradycji 
z Akademią Ekologiczną, który 
mieści się w Boguszycach przy 
siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury Oleśnica, wzbogacił się o „ho-
tele” dla zapylaczy. Na budkach, 
w których już wkrótce zagoszczą 

pożyteczne owady, zostały rów-
nież umieszczone informacje o 
tym, jak można przygotować wła-
sny „hotel”.

Światowy Dzień Pszczół jest 
ustanowiony od 2018 roku z ini-
cjatywy Słowenii. Jest to dzień 
urodzin Antona Jansy – XVII-
-wiecznego pioniera nowoczesne-
go pszczelarstwa.

(OAI)

OSTROWINA   Zawaliła się 
stodoła. 17-latka przysypały ce-
gły i belki.

W Ostrowinie 17 maja zawaliła 
się stodoła - runęła ściana z cegieł 
i konstrukcja dachu. Ranny został 
17-latek, którego przysypały cegły 
i belki. Odkopywali go sąsiedzi i 
strażacy. Śmigłowcem LPR został 

on zabrany do szpitala we Wro-
cławiu. Doznał m.in. urazu krę-
gosłupa i miednicy. Był cały czas 
przytomny.

Według policji chłopak był u 
babci (pochodzi z innej miejsco-
wości) i pomagał jej w remoncie 
stodoły. Piłą miał podciąć jedną z 
belek i dlatego elementy konstruk-
cji zawaliły się na niego.  (OAI)

BOGUSZYCE   Przystanek 
pomalowali mieszkańcy wio-
ski pod czujnym okiem autora 
projektu Marcina Mrowickiego, 
instruktora GOK.

Z inicjatywy sołtysa Boguszyc 
Jadwigi Bodo, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Boguszycach i przy 
współpracy Gminnego Ośrod-
ka Kultury Oleśnica, odnowiono 
przystanek autobusowy w Bogu-
szycach.

Przystanek pomalowali miesz-
kańcy wioski pod czujnym okiem 
autora projektu Marcina Mrowic-

kiego, instruktora GOK. Na ścia-
nach odnowionego przystanku 
można zobaczyć m.in. kościół pa-
rafi alny oraz postać kobiety ubra-
ną w ludowy strój inspirowany 
zespołem Boguszyczanie.

Przypomnijmy, że projekt kolo-
rowych przystanków rozpoczął się 
w 2013 roku i spotkał się z bardzo 
pozytywnym odbiorem nie tylko 
wśród mieszkańców. „Kolorowe 
przystanki autobusowe” zostały 
uznane za jedną z 11 najlepszych 
europejskich praktyk, wskazanych 
łącznie w 9 europejskich krajach i 
znalazły się w badaniach oraz w 

raporcie (dostępnych wkrótce) pn. 
„Dziedzictwo kulturowe – inno-
wacyjne poszerzanie grona odbior-
ców” (opracowanym przez Econo-
mia Creativa) w 2018 roku. (AC)

Odnowili przystanekNa nastolatka 
runęła ściana

Tyle zostało ze stodoły

Malowali też młodzi

Nowa sieć „hoteli”

Zapraszamy zapylacze

Nie tylko nowe wnętrze, ale i elewacja
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