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33 Rozwój bez inwestycji? 
Niemożliwe!
- Udaje się nam systematycznie inwestować dla dobra mieszkań-
ców - mówi wójt Marcin Kasina. 

- Bez inwestowania nie ma roz-
woju. Dzisiaj, kiedy mamy w kraju 
„rynek wykonawców”, jest to coraz 
trudniejsze, ale w gminie Oleśnica 
udaje się nam ciągle i systematycz-
nie inwestować dla dobra mieszkań-
ców - mówi wójt Marcin Kasina. - To 
zasługa pojedynczych trybików, za-
równo radnych  jak i wszystkich pra-
cowników gminy. Wszystko działa 
jak w dobrze naoliwionej  maszynie. 
To mnie niezmiernie cieszy. Każda 
inwestycja to przecież ułatwienie ży-
cia mieszkańców, czy to tych młod-
szych, czy starszych, czy wszyst-
kich - dodaje wójt. 

Szkoły rozbudowujemy
- Tradycyjnie mocno stawiamy 

przy inwestowaniu na edukację. 
Chcemy, aby jej poziom w gminie 
był jak najwyższy. A na to składają 
się i wysoko wykwalifikowana ka-
dra, i odpowiednia baza. Ta ostatnia 
wymaga inwestycji z dwóch powo-
dów. Pierwszy to zmiany rządowe 
w oświacie. Drugi to fakt, że gmina 
Oleśnica cały czas ma dodatni przy-
rost naturalny. Kiedy obejmowałem 
urząd 10 lat temu, zameldowanych 
u nas było ok 9 tysięcy osób. Obec-
nie jest ich ponad 13 tysięcy. To 
napawa dumą, ale i niesie ze sobą 
wyzwania. Aby nie było w naszych 
szkołach dwuzmianowości, musimy 
je rozbudowywać i modernizować -  
stwierdza wójt Kasina.

Od listopada 2017 roku trwa 
rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i modernizacja Oddziałów Przed-
szkolnych w Ligocie Małej (dostoso-
wanie ich do przepisów przeciwpo-
żarowych). Roboty wykonuje Zakład 
Ogólnobudowlany H. Grabowski 
z Bierutowa. Zakończono prace w 
oddziałach przedszkolnych, a do 
końca lipca przewiduje się zakoń-
czenie całej inwestycji. Całkowita 
wartość robót wynosi brutto 976.877 
zł. Rozbudowa powiększy szkołę o 
trzy pracownie tematyczne o po-
wierzchni 63 mkw. każda.

W 2017 r. została podpisana 
umowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Sokołowicach o trzy 
pracownie tematyczne. Wykonawcą 
dokumentacji jest Archigra BP Gra-
żyna Rajewska z Oleśnicy. W tym 
roku gmina planuje przeprowadzić 
postępowanie przetargowe oraz 
podpisać umowę na roboty budow-
lane dotyczące rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Sokołowicach.

W trakcie jest postępowanie prze-
targowe na termomodernizację bu-
dynku Gimnazjum Gminy Oleśnica. 
To zadanie jest współfinansowane 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Weryfi-
kacja wniosku trwał kilka lat i dlate-
go dopiero w tym roku jest możliwe 
rozpoczęcie inwestycji. Zakończenie 
- I połowa roku 2019. Szacunkowy 
koszt robót wyniesie 2,5 mln zł. A 
planowany zakres to: docieplenie 
elewacji i poddasza, wymiana po-
krycia dachu, wymiana instalacji co, 
zamontowanie fotowoltaiki.

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

Rozbudowa czeka Szkołę Podsta-
wową w Ligocie Polskiej. W 2018 r. 
zostanie wykonana dokumentacja 
projektowa. A kolejne pracownie w 
placówce powstaną w roku 2019.

Ścieki odprowadzimy
Została podpisana umowa i trwają 

prace przygotowawcze do budowy 
kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wiel-
kiej, wraz z odprowadzeniem ruro-
ciągiem tłocznym do oczyszczalni 
ścieków we wsi Bystre.

Zakończenie robót planowane jest 
na 2019 rok.

Drogi utwardzimy
Drogi to oczko w głowie władz 

gminy. Od lat jest prowadzona poli-
tyka budowy i remontów dróg, która 
z jednej strony ma ułatwić wygodne 
poruszanie się mieszkańców, z dru-
giej wzmocnić ich bezpieczeństwo.

Wyremontowano przepust na 
rzece Świerzna wraz z remontem 

nawierzchni nawierzchni dróg w Wy-
szogrodzie za 121.524 zł brutto. 

W trakcie realizacji jest budowa 
ciągu pieszo-jezdnego (613 m) z ka-
nalizacją deszczową (792 m) w By-
strem. Etap I za kwotę 1.139.900 zł 
wykonuje Tom Trans z Oleśnicy.

Przebudowano drogi gminne w: 
Ostrowinie - za 296.898 zł, Poniato-
wicach za 142.114 zł i Boguszycach. 
Wykonawcą robót jest PHU Carbon 
z Sycowa. 

Zostały podpisane umowy i trwają 
roboty dotyczące przebudowy dróg 
gminnych Smolna – Nowa Ligota 
etap II oraz Ostrowina etap II.

Ogłoszone zostały przetargi na: 
przebudowę ciągu pieszo-jezdne-
go w Bystrem o długości około 100 
m; przebudowę dróg w Piszkawie - 
130 m, Ligocie Małej - 350 m, 375 
m i 600 m, Ligocie Polskiej - 125 m. 
Przygotowywane są dokumentacje 
projektowo-kosztorysowe na drogi w 
miejscowościach Jenkowice, Ponia-
towice, Nieciszów i Smardzów.

O milusińskich  
nie zapomnimy

W gminie wykonano place zabaw 
(o konstrukcji metalowej) oraz siłow-
nie zewnętrzne w Ostrowinie, Nowo-
szycach, Zimnicy, Wyszogrodzie, By-
strem i gminie Oleśnica. Wykonawcą 
była firma Apis Polska z Jarosławia. 
Koszt inwestycji wynosi 64.722 zł.

Z myślą o najmłodszych wójt 
gminy Oleśnica podpisał umowę 
partnerską na realizację projektu 
pn. „Dolnośląskie żłobki w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego”.

Realizacja tego projektu umożliwi 
aktywizację zawodową osób opie-
kujących się dziećmi w wieku do lat 
3, poprzez tworzenie i rozwijanie 

miejsc opieki nad nimi. Na terenie 
gminy powstanie żłobek publiczny, 
który zapewni 25 miejsc dla trzylat-
ków. Odpłatność wyniesie ok. 60 zł 
miesięcznie plus koszt wyżywienia. 
Na realizację zadania gmina otrzyma 
dofinansowanie w kwocie 371.650 zł. 
A dodatkowo udało się samorządowi 
pozyskać środki w ramach resorto-
wego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 
- 305.980 zł. 

Wioski rozświetlimy
Jeszcze w roku 2017 wójt podpisał 

umowę na budowę oświetlenia (etap 
I) opiewającą na kwotę aż 5.937.972 
zł brutto. 

- Prawie 1000 punktów rozświe-
tli ulice naszych miejscowości, co 
poprawi nie tylko bezpieczeństwo i 
komunikację, ale także komfort ży-
cia naszych mieszkańców. Między 
innymi dzięki temu projektowi nasza 
gmina bez kompleksów może kon-
kurować o miano miejsca, w którym 
warto mieszkać - ocenia Marcin Ka-
sina. 

Budowa oświetlenia obejmu-
je wykonanie linii kablowych wraz 
ze słupami oświetleniowymi oraz 
montażem opraw oświetleniowych 
w następujących wsiach: Bogusła-
wice, Boguszyce, Brzezinka, By-
stre, Cieśle, Dąbrowa, Gręboszyce, 
Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała, 
Nowa Ligota, Ligota Wielka, Nie-
ciszów, Nowoszyce, Osada Leśna, 
Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, 
Smardzów, Smolna, Sokołowice, 
Spalice, Świerzna, Wszechświęte, 
Wyszogród.

Wykonawcą robót jest Elektrotim z 
Wrocławia. 

Podpisana została umowa na 
dostawę przez 18 miesięcy energii 
elektrycznej dla gminy Oleśnica, 
jednostek organizacyjnych gminy, 
Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-

nalnego oraz ochotniczych straży 
pożarnych działających na terenie 
gminy  Oleśnica. W przetargu wybra-
no ofertę firmy Vervis z Włocławka. 
Cena - 962.001 zł. 

O świetlice zadbamy
Świetlice to miejsca wypoczynku i 

integracji mieszkańców. Dlatego są 
tak ważne dla samorządu.

Zakończony został remont świe-
tlicy w Cieślach. Prace objęły m.in. 
wymianę konstrukcji wiązarów wraz 
z pokryciem dachowym oraz sufitem 
nad pomieszczeniami świetlicy, wy-
mianę systemu odwodnieniowego, 
rynien i rur spustowych na syste-
mowe, wykonanie wentylacji, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
odnowienie powłok malarskich ścian 
i sufitów, przebudowę ścianek działo-
wych w części kuchenno-sanitarnej, 
przebudowę instalacji wodno-kana-
lizacyjnych i elektrycznych, położe-
nie płytek ceramicznych w części 
kuchenno-sanitarnej, montaż opraw 
oświetleniowych i sprzętu elektrycz-
nego. Wykonawcą był Zakład De-
karski Mariusz Lis z Oleśnicy. I etap 
wyniósł 265.118 zł.

Został zakończony remont świe-
tlicy w Ligocie Małej. Prace obej-
mowały docieplenie fundamentów 
oraz wykonanie elewacji budynku. 
Wykonawcą była firma Ag-Bud Kry-
stian Korus z Ligoty Polskiej, a koszt 
inwestycji wyniósł 58.957 zł.

Samorząd gminy jest też w trakcie 
opracowywania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na rozbudo-
wę i przebudowę budynku świetlicy 
w Smolnej. Zadanie obejmie kom-
pleksowy remont istniejącej świetlicy 
wraz z rozbudową o pomieszczenia 
socjalne. Obiekt zostanie dostoso-
wany do przepisów ppoż. 

Gmina złożyła też zapytanie ofer-
towe dotyczące rozbudowy i remontu 
świetlicy w Nieciszowie.

Oryginalna bryła nowej części szkoły w Ligocie Małej Okna na dziedziniec i „okno na świat”

Wyremontowany przepust na rzece Świerzna... ... i utwardzona droga w Wyszogrodzie


