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32 Oświata  
w rozbudowie

„Poziom nauczania nie 
może spaść, a warunki 
lokalowe pogorszyć” - to 
założenie wymusiło na 
gminie oświatowe inwe-
stycje.

W związku z reformą oświaty i 
likwidacja gimnazjów, od 1 wrze-
śnia 2017 r. Gmina Oleśnica jest 
organem prowadzącym dla 6 szkół 
podstawowych ośmioklasowych 
wraz z oddziałami przedszkolnymi. 
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśni-
ca ma siedzibę na terenie miasta 
Oleśnicy. Pozostałe zlokalizowane 
są w miejscowościach, na terenie 
gminy. To: Ligota Polska, Smolna, 
Sokołowice, Wszechświęte i Ligota 
Mała.

Obecnie w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę 
Oleśnica uczy się 1.225 dzieci, w 
tym w szkołach podstawowych w 
klasach I-VII 769 i w oddziałach 
przedszkolnych 240 oraz 183 w od-
działach gimnazjalnych. W Punkcie 
Przedszkolnym we Wszechświę-
tem jest 33 dzieci. Liczba etatów 
nauczycielskich w całej gminie 
wynosi ok. 125.

- W naszej gminie, wprowa-
dzając plany oświatowej reformy, 
przyjęliśmy założenie: Poziom na-
uczania nie może spaść, a warun-
ki lokalowe pogorszyć - mówi wójt 
Marcin Kasina. - Kadra nauczyciel-
ska, dzięki różnym naszym zabie-
gom, pozostała praktycznie bez 
zmian, uniknęliśmy zwolnień, więc 
dzięki temu o poziom nauczania 
mogliśmy być spokojni. Natomiast 
musieliśmy intensywnie myśleć 
i szukać środków na rozbudowę 
gminnych szkół, aby uniknąć w 

nich w przyszłości dwuzmianowo-
ści - dodaje. 

Samorząd gminny rozpoczął 
działania w tym kierunku od pla-
cówki, która miała najmniejsze 
szanse na to, aby tej dwuzmiano-
wości uniknąć - od Ligoty Małej. 

I dlatego już od listopada 2017 
trwa rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej oraz modernizacja Oddziałów 
Przedszkolnych w Ligocie Małej 
(dostosowanie do przepisów prze-
ciwpopożarowych). Roboty wy-
konuje Zakład Ogólnobudowlany 
Grabowski z Bierutowa. Obecnie 
kończą się prace w Oddziałach 
Przedszkolnych, a do końca lipca 
przewiduje się zakończenie całej 
inwestycji. Całkowita wartość ro-
bót wynosi 976.877 zł. Rozbudowa 
powiększy szkołę o trzy pracownie 
tematyczne o powierzchni 63 mkw. 
każda. 

Kolejną placówką, w której po 
oświatowych zmianach zrobiło się 
ciasno, jest Szkoła Podstawowa w 
Sokołowicach. 

W 2017 r. została podpisana 
umowa na wykonanie dokumen-
tacji projektowej na rozbudowę tej 
szkoły o trzy pracownie tematycz-
ne. Wykonawcą dokumentacji jest 
firma Archigra BP Grażyna Rajew-
ska z Oleśnicy.

W tym roku Gmina Oleśnica pla-
nuje także przebudować wejście 
do budynku Szkoły Podstawowej w 
Smolnej, w celu dostosowania pod-
jazdu dla osób niepełnosprawnych 
do obowiązujących przepisów. Pla-
nowany jest również remont części 
elewacji na budynku szkoły.

W największej, po SP Gminy 
Oleśnica, oświatowej placówce 
Gminy, tj. Szkole Podstawowej 
w Ligocie Polskiej, w tym roku 

szkolnym nauczyciele i uczniowie 
„zacisnęli zęby” i jakoś dają radę, 
ale bardzo duża liczba dzieci, któ-
re zgłosiły się do oddziałów przed-
szkolnych spowodowała, że i tu 
inwestycje są pilnie potrzebne.  

- Dlatego jeszcze w tym roku 
zostanie wykonana dokumentacja 
projektowa na rozbudowę szkoły 
w Ligocie Polskiej o trzy pracow-
nie tematyczne, a rozbudowa pla-
nowana jest w 2019 roku - ujawnia 
wójt Kasina. - A w tym samym roku 
pomyślimy o wykonaniu projektu 
rozbudowy szkoły w Smolnej - do-
daje. 

Z kolei w trakcie przygotowania 
jest postępowanie przetargowe 
dla zadania pod nazwą „Termomo-
dernizacja budynku Gimnazjum 
Gminy Oleśnica”. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020. Rozpoczęcie 
robót planuje się w 2018, a zakoń-
czenie na pierwszą połowę 2019 
roku. Szacunkowy koszt robót to 
3.228.613 zł. Gmina ma potwier-
dzone finansowanie zewnętrzne 
w wysokości 2.648.116 zł. A pla-
nowany ich zakres to: docieplenie 
elewacji, docieplenie poddasza, 
wymiana pokrycia dachu, wymiana 
instalacji centralnego ogrzewania.

- W szkole przy Wileńskiej za rok 
nastąpi wygaszenie gimnazjum. 
Będziemy mieli sporo miejsca w 
budynku. Mamy różne pomysły i 
plany, ale jeszcze poczekajmy z 
ich ogłoszeniem. Pewne jest jedno 
- po ich wprowadzeniu w życie i po 
zrealizowaniu termomodernizacji 
szkoła będzie jeszcze lepsza niż 
obecnie - deklaruje Marcin Kasina.

Dodajmy, że w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat w gminie zbudowa-
no dwie duże sale sportowe: przy 
SP Gminy Oleśnica za 5.116.394 
zł (pozyskano dofinansowanie 
1.628.350, czyli 33 proc. kosztów) 
oraz przy SP we Wszechświętem 
za 5.549.780 zł (pozyskano dofi-
nansowanie - 451.535 zł).

OŚWIATA W GMINIE
szkoła ilość dzieci ilość etatów nauczycielskich

SP Gminy Oleśnica 359 33,05
SP Ligota Polska 245 22,33
SP Smolna 131 18,02
SP Sokołowice 215 18,54
SP Wszechświęte 127 17,33
SP Ligota Mała 148 15,44

*dane z 5 lutego 2018 r.

Tak powiększa się szkoła w Ligocie Małej

W SP w Sokołowicach zostaną dobudowane trzy pracownie (obiekt w pogrubionej ramce) Szkołę Podstawową Gminy Oleśnica czeka termomodernizacja

Zbudowana w 2012 sala sportowa we Wszechświętem
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