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Oddział trzeci, drogi trzy
Od początku roku samorząd Gminy Oleśnica realizuje inwestycyjne zadania.
Przełom roku to zawsze lekkie
spowolnienie inwestycji. Ale w
Gminie Oleśnica takiego spowolnienia nie ma. Dowody?

Trzeci oddział żłobka
Zakończyło się dostosowywanie
pomieszczeń do prowadzenia trzeciego oddziału żłobka gminnego
przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy.
Istniejący obiekt wybudowany został około 1900 roku. Pierwotnie
budynek w całości pełnił funkcję
jednostki wojskowej, a od kilku lat
pełni funkcję oświatową - mieści się
tu szkoła podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Prace polegały na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń (trzech sal lekcyjno-szkolnych)
w zakresie warunków przeciwpożarowych. Kolejnym krokiem będzie ich doposażenie, a następnie
nabór do trzeciego oddziału przedszkolno-żłobkowego dla dzieci do
lat 3 (możliwość przyjęcia 25 osób).
Wykonawcą była ﬁrma AG-BUD
Krystian Korus z Ligoty Polskiej.
Gmina uzyskała dofinansowanie
na ww. zadanie w ramach programu pod nazwą „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+
2021”. Kwota doﬁnansowania wyniosła 483.180 zł.

Żłobek będzie większy

Prawie wszystko gotowe na przyjęcie nowych maluchów

Trzy nowe drogi
Podpisane zostały kolejne umowy na inwestycje drogowe (Poniatowice, Nieciszów) i ogłoszono
postępowanie na remont ulicy Cisowej na Spalicach.
W Poniatowicach droga ma nawierzchnię bitumiczną, wzdłuż
niej występują obustronne ziemne
pobocza, a szerokość wynosi 4 m.
Stan techniczny nawierzchni jest
zły, widać liczne ubytki, zapadnięcia i nierówności. Droga ta stanowi
dojazd do zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych. Pobocza
występujące po obu jej stronach są
rozjeżdżone i nieutwardzone, co
powoduje częściowe tamowanie

W Poniatowicach stan drogi jest zły

odpływającej wody z jezdni i jej
podmakanie.
W ramach remontu zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową, o szerokości 4 m i długości ok. 213 m. Na całej długości
projektowanej drogi o nawierzchni
bitumicznej przewidziano pobocza
kruszywowe o szerokości 0,75 m.
Wykonawcą jest „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A. Koszt to 307.965
zł.
Droga w Nieciszowie ma nawierzchnię bitumiczną i szerokość
3,5 m. Po obu jej stronach są ziemne
pobocza. Jej przeznaczenie i stan są
identyczne jak w przypadku wyżej
opisanej drogi w Poniatowicach.

W ramach remontu zaprojektowano drogę jednojezdniową,
dwukierunkową, o szerokości 3,5
m i długości ok. 337 m. Na całej
długości bitumicznej drogi zaprojektowano pobocza kruszywowe o
szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A.,
a koszt wynosi 544.019 zł.
Obie inwestycje zostaną zrealizowane w terminie do 2 miesięcy od
dnia przekazania placów budowy.
A to nastąpi w okresie od 1 do 31
marca 2022 r. Wykonawca, w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, udziela gwarancji jakości na
materiały, urządzenia i roboty na 84
miesiące, z wyłączeniem oznako-

Droga w Nieciszowie prosiła się o remont

wania poziomego, na które udziela
12-miesięcznej gwarancji.
Z kolei remont ulicy Cisowej
w miejscowości Spalice zakłada
wymianę istniejącej nawierzchni
bitumicznej na odcinku długości
ok. 200 m na nawierzchnię z mieszanek mineralno–bitumicznych
wraz z wykonaniem podbudowy
z 20-centymetrowego kruszywa łamanego oraz wzmocnieniem podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem (15 cm). Wykonawca
zrealizuje roboty w terminie do jednego miesiąca od dnia przekazania
placu budowy, które będzie miało
miejsce również w terminie od 1
do 31 marca 2022 r.

Ulica Cisowa w Spalicach zmieni się

OSTROWINA  Ciekawa inicjatywa spotkała się ze spontanicznym aplauzem.
Członkowie amatorskiego zespołu wokalnego Teatrzyk Retro
przygotowali noworoczną niespodziankę dla pensjonariuszy Powiatowego Domu Opieki Społecznej w
Ostrowinie.
W przypałacowej kaplicy odbył się koncert kolęd. Przebrani w
anioły, pastuszków i trzech króli członkowie zespołu, z uwagi
na reżim sanitarny, występowali
na chórze kaplicy. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowali:
kierowniczka zespołu Wacława
Krzak, Eleonora Ratajska, Graży-

na Kaczmarek, Grażyna Kamińska, Dorota Bartczak, instruktor
Gminnego Ośrodka Kultury Maria
Byzia-Szczepaniak oraz występujący w roli królów sołtys Ostrowiny
Jan Żarecki, Marian Ratajski i Jerzy
Wojtczak. Za nagłośnienie odpowiedzialny był Oskar Łatoszyński
z PDPS.
Członkowie zespołu błyskawicznie weszli w interakcję z grupą ok. 50 pensjonariuszy i rozpoczęło się wspólne kolędowanie.
Koncert zakończyły gromkie,
spontaniczne brawa za świetną
inicjatywę i organizację utrzymanego w świątecznym klimacie spotkania.

TEATRZYK RETRO
Został założony w lutym 2016 r. Zespół ma już na koncie kilkanaście występów m.in. podczas spotkań wójta
gminy Oleśnica z seniorami, Dnia Animatora Kultury i

(hag)

Fot. Grzegorz Huk

Trzej Królowie w DPS-ie

Więcej zdjęć na
olesnica24.com

Teatrzyk „Retro” zaskoczył świątecznie

Sportu, Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego w
Oleśnicy oraz IV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, połączonego z Dożynkami Gminnymi i Dożynkami
Sołectwa Ostrowina. W swym repertuarze zespół prezentuje znane, polskie piosenki z lat 50., 60. Członkowie

- oprócz śpiewu - skupiają się grze aktorskiej, doborze
rekwizytów, strojów, nawiązujących do wykonywanego
przez siebie repertuaru. Kierownikiem zespołu jest obecnie Wacława Krzak, a instruktorem Maria Byzia Szczepaniak.

