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nformator DOJEŻDŻACIE?
Gminy Oleśnica DOJEŻDŻAMY!
nr

20

ten dojazd mieszkańcom
Gminy Oleśnica ułatwiają
nowe i wyremontowane,
oświetlone drogi. Już 75 procent
Informator
Samorządowy
nr 2
ma nawierzchnię
asfaltową.
Drogownictwo to jeden z inwestycyjnych priorytetów władz samorządowych.
Drogi publiczne na terenie Gminy Oleśnica dzielimy na dwie kategorie: wewnętrzne oraz gminne
- są to drogi w większości łączące
sołectwa.
Dróg gminnych - wraz z byłą
drogą krajową nr 8 i nr 25, którą
Ośrzgodnie z rozpogminaGminny
przejęła
rządzeniem ministra transportu
i gospodarki morskiej - jest 130
km. Około 75 proc. jest utwardzonych trwale, tzn. posiadają naSosnowa rozkopana...
wierzchnie asfaltową. Pozostała
1/4 to drogi gruntowe.
- Stan dróg gminnych i wegminy była poprawa stanu dróg
wnętrznych oceniam jako dobry.
gminnych i wewnętrznych.
Głównym powodem degradacji
Na utrzymanie dróg gminnych
dróg gminnych jest zaorywanie
(odśnieżanie i koszenie poboczy)
poboczy i rowów przydrożnych
samorząd wydatkował 114.437
oraz niszczenie dróg pojazdami
zł.
ciężarowymi - ocenia Paweł ŁoW 2014 r. zbudowano drogę
bacz, kierownik Referatu Budowwewnętrzną z kostki betonowej
nictwa i Infrastruktury.
w Osadzie Bystre (ul. Kwiatowa,
Informacje dotyczące niszLiliowa, Makowa i Chabrowa),
czenia rowów, skarp nasypów
wraz z kanalizacją deszczową,
i wykopów oraz samowolnego
o długości 518 mb. Inwestycja
rozkopywania dróg, zaorywania
kosztowała 828.640. Wykonawlub zwężania w inny sposób pasa
cą było Przedsiębiorstwo Robót
drogowego
Drogowo-Mostowych z Brzegu.
Zaledwiesą
1 rozsyłane kilka
razy wszystkim płatnikom podatW trzech etapach - lata 2014
ku w nakazie płatniczym.
- 2016 - budowany jest chodnik
- Jeśli chodzi o drogi wewnętrzw Dąbrowie, wraz z czyszczene, tzw. polne, niszczone są
niem kanalizacji deszczowej.
przede wszystkim przez zaoryWykonawcą robót jest Firma 90
wanie ich przez użytkowników
Budownictwa Wodnego Biobud
pól przyległych do dróg. Drogi
Jerzy Schabikowski z Sokołowic.
wewnętrzne znajdujące się na
Koszt zadania - 727.000 zł.
obszarach zabudowanych ulegaZ kolei w 4 etapach będzie
ją degradacji przez to, że właścibudowana kanalizacja deszczociele działek przyległych do dróg
wa, przebudowywane drogi weznacznie podnoszą ich poziom
wnętrzne wraz z infrastrukturą
- mówi kierownik.
towarzyszącą ulicy Sosnowej
na Spalicach. Droga będzie z
kostki betonowej, powstanie też
BUDUJECIE?
oświetlenie, nowe oznakowanie
BUDUJEMY!
pionowe i poziome. Zadanie realizowane będzie do 2017 r. Wyroku 2014 jednym z
konawca to Tom Trans Tomasz
najważniejszych obWalczak z Oleśnicy. Cena, za
szarów działalności
którą wykonuje inwestycję, to

kwiecień 2015

DOBROSZYCE - Dobre życie

Oni uwierzyli w siebie!
Sosnowa gotowa

1.119.102 zł.
Gmina zbudowała także: w
Krzeczynie chodnik z kostki betonowej przy drodze gminnej o
długości 365 mb. (za nami I etap,
będą jeszcze dwa); chodnik z
kostki
przy drodze
majbetonowej
2015
gminnej o długości 80 mb. w Sokołowicach; w Bystrem miejsca
postojowe z kostki betonowej
o powierzchni 575 mkw. Przebudowuje się: w Gręboszycach
drogę gminną z kostki betonowej
o długości 281 mb. (zadanie trzyetapowe); w Boguszycach drogę
z kostki betonowej o długości 37
mb. i chodnika na długości 69
mb. za kwotę 588.213 zł.
Samorząd wykonał także drogi
o nawierzchni asfaltowej w Boguszycach, Ligocie Małej, dwie
w Nieciszowie, Ostrowinie, Brzezince, Smardzowie - za kwotę
797.835 zł oraz drogi utwardzone
kostką betonową z pełną podbudową na Spalicach i w Świerznej
- za 217.710 zł.

- remont dróg z kruszywa łamanego o pow. 16.570 mkw.,
p o d w ó j n e p o w i e r zc h n i o we
utrwalenie 9.190 mkw., remont
cząstkowy o pow. 20 mkw. - wartość robót: 946.866 zł.
- pr zebudowę dróg gmin nych za kwotę 356.720 zł, o
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z pełną podbudową z kruszywa kamiennego
w: Ligocie Polskiej - 225 mb., Zarzysku - 180 mb., Cieślach - 120
mb., Smolnej - 150 mb.,
- pogłębienie rowów w pasie
dróg wewnętrznych zgodnie z
zaleceniami wydziału ochrony
środowiska za kwotę 45.583 zł.
Wykonano też drogę w Krzeczynie za 27.000 - zakres robót
obejmował utwardzenie kostką
betonową po wcześniejszym
wyprofilowaniu kruszywem kamiennym.

REMONTUJECIE?
REMONTUJEMY?

G

NASZ BIERUTÓW
Informator Samorządowy nr 4

Drogi, czyli złoty środek

W
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W trzech etapach...

N

ie zapominano także o remontach. Zakres remontów dróg wewnętrznych i
gminnych obejmował:
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...budowany jest chodnik w Dąbrowie

UTWARDZACIE?
UTWARDZAMY!
mina Oleśnica pozyskała z
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego 530.500 zł. Za te środki
wykonaliśmy utwardzenia trwałe
tj. z masy mineralno-asfaltowej i
kostki betonowej oraz remonty

dróg kruszywem łamanym w Nieciszowie, Boguszycach, Spalicach
(ul. Wierzbowa), Ostrowinie, Piszkawie, Poniatowicach, Zarzysku,
Cieślach, Sokołowicach, Gęsiej
Górce, Ligocie Małej, Sokołowicach, Brzezince, Ligocie Polskiej.
- Dzięki współpracy z powiatem
oleśnickim poprawiliśmy bezpieczeństwo w miejscowościach
Boguszyce (osiedle), Bogusławice, Ligota Polska, Nieciszów,
Wyszogród, Sokołowice, Ligota
Wielka, Poniatowice (Kolonia),
Gręboszyce - poprzez budowę
chodników oraz nakładek z masy
mineralno-asfaltowej - mówi kierownik Łobacz.

OŚWIETLACIE?
OŚWIETLAMY!

G

mina dba również o poprawę bezpieczeństwa na
drogach i wygodę kierujących, poprzez budowę nowych
odcinków oświetlenia.
W 2010 r. samorządowi udało
się zakończyć budowę, rozbudowę i przebudowę oświetlenia
drogowego zgodnie z projektami z 2006 r. na łączną kwotę ok
1.900.000 zł. Przybyło 560 punktów świetlnych.
Łącznie na terenie gminy są
2.100 punkty świetlne.
- Stan oświetlenia oceniam
jako bardzo dobry, ponieważ
wszystkie oprawy mamy nowe,
źródła światła są energo oszczędne - mówi Paweł Łobacz.
W 2014 roku opracowano koncepcję rozbudowy oświetlenia na
terenie Gminy Oleśnica o kolejne
1.250 słupów w 2015 r. i przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej.
Dodajmy na koniec, że Gmina
w 2014 r. uzyskała 156.060 zł za
decyzje za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym
20-26urządzeń
maja 2015
niezwiązanych z infrastrukturą
drogową.

