Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Trzcińsko-Zdrój zmienia swoje oblicze !!!
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Gmina Trzcińsko-Zdrój ogłosiła właśnie przetarg na jedną z większych inwestycji infrastrukturalnych,
która w sposób zdecydowany zmieni wygląd spacerowej części miasteczka. Planowanym
przedsięwzięciem będą roboty budowlane polegające na budowie nowych i przebudowie istniejących
alejek spacerowych i chodników zlokalizowanych w obrębie murów obronnych w Trzcińsku &ndash;
Zdroju. W ramach tej dużej inwestycji wykonana zostanie również odnowa nawierzchni Alei Róż oraz
alejki zlokalizowane w obrębie amfiteatru. Zakres projektu obejmuje również wykonanie obiektów małej
architektury jak geotypy wtopione i zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci, latarnie parkowe.
Przebudowane zostaną istniejące alejki spacerowe oraz droga gminna na odcinku od placu zabaw przy
ul. Dworcowej poprzez odcinek Al. Róż do Amfiteatru przy ul. Młyńskiej. Projekt zmian przewiduje:
&bull; wymianę istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych i płyt betonowych wraz z podbudową,
krawężnikami i obrzeżami &bull; wymianę istniejących ławek parkowych zlokalizowanych w ciągu alejek
(ławki z oparciem) oraz w amfiteatrze (ławki bez oparcia) &bull; wymianę istniejących latarni parkowych
&bull; wymianę istniejących koszy na śmieci &bull; ustawienie geotopów posadowionych na gruncie - 28
szt głazów narzutowych (8 szt przy ul. Młyńskiej i 20 wzdłuż promenady &bull; wykonanie geotopów
wtopionych w nawierzchni - 38 płyt kamiennych ze szlifem technicznym ułożonych w warstwie starodruku
Głazy pochodzić będą z rejonu Trzcińska-Zdroju i prezentować mają urozmaicony obraz petrograficzny i
mineralny (skały krystaliczne, metamorficzne i osadowe). Każdy głaz będzie specjalnie oznakowany i
będzie obejmował tabliczki informacyjne zawierający: nazwę skały, miejsce rodzimego pochodzenia,
miejsce regionalnej lokalizacji głazu, jego wymiary i cechy charakterystyczne. &bull; renowacja
powierzchni betonowych z uzupełnieniem ubytków (policzki schodów) &bull; wykonanie nowego zjazdów
dla wózków dziecięcych Już niedługo spacerowe uliczki zmienią swoje obliczePlanowane zakończenie
inwestycji przewidziane jest na dzień 30.11.2012. Inwestycja dofinansowana jest przez Unię Europejską
w ramach &bdquo;Wspólnego projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki
w polsko-niemieckim geoparku Kraina polodowcowa nad Odrą&rdquo;.
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