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Ciepło, ekologicznie, 
historycznie
Samorząd Gminy Oleśnica przy remontach stawia na historyczną 
dbałość i odnawialne źródła energii. 
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SOKOŁOWICE   Z zakupu 
cieszą się strażacy z miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zestaw hydrauliczny do ratow-
nictwa drogowego fi rmy Holmatro 
będzie na wyposażeniu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sokołowicach. Sprzęt będzie na 
wyposażenie wyjazdowego samo-

chodu GBA Star i przyda się przy 
uwalnianiu osób poszkodowa-
nych, uwięzionych w pojazdach 
po zdarzeniach drogowych.

W skład zestawu wchodzą: no-
życo-rozpierak, przewody oraz 
pompa hydrauliczna. Zakup zre-
alizowany został w całości ze środ-
ków własnych jednostki. 

(OAI)

Holmatro - mają to!

Dwie prowadzone obecnie przez 
samorząd Gminy Oleśnica inwesty-
cje - poza walorem modernizacyjnym 
- mają aspekt proekologiczny. Wpisu-
jąc się w upowszechniany na świecie 
i Polsce trend stosowania alterna-
tywnych źródeł energii, przy okazji 
remontów dwóch ważnych obiektów 
postanowiono zamontować proeko-
logiczną instalację.  

Pierwsza z inwestycji to termomo-
dernizacja budynku Urzędu Gminy 
Oleśnica. W przetargu wybrano wy-
konawcę - fi rmę Artur Ossoliński AK 
Investement z Brzegu. Koszt remontu 
to 1,28 mln zł. 

Wybrana fi rma ma doświadczenie 
w remontach zabytkowych obiektów, a 

kunszt fachowców z Brzegu podziwiać 
można np. w Bierutowie. Tam staran-
nie wyremontowano kilka bogato zdo-
bionych sztukaterią kamieniczek. 

Na potrzeby projektu konserwa-
tor dzieł sztuki Wiesław Piechówka 
przeprowadził badania stratygrafi czne 
układu warstw na budynku. 

Co będzie wykonane w obiekcie? 
Z pewnością najwięcej pracy bu-

dowlańcy poświęcą na bogate zdo-
bienia elewacji. Są na niej zdobienia 
w formie palmet i rozetek, a w części 
środkowej pilastry z ozdobnymi gło-
wicami. Są też zdobienia ścian ele-
mentami dekoracyjnymi w płycinach 
i frezach. 

Wśród najważniejszych zadań, z 

jakimi muszą zmierzyć się budowlań-
cy, jest m.in. przygotowanie istniejącej 
elewacji (usunięcie odspojonych tyn-
ków łuszczącej się farby elewacyjnej, 
uzupełnienie brakujących tynków), 
odnowa ścian elewacji (wraz ze ścia-
nami i sufi tami portyku wejściowego) 
i powierzchni bocznych kominów mu-
rowanych, wykonanie warstwy cie-
płochronnego tynku podkładowego 
grubości 35 mm. W tym przypadku nie 
ma mowy o powszechnym ociepleniu 
warstwą styropianu! Na to nie pozwa-
lają surowe reżimy konserwatorskie.

Istotnym elementem remontu bę-
dzie odnowa detali i elementów archi-
tektonicznych (gzymsy).

Powiedzmy jeszcze o dwóch cieka-
wostkach. 

Po pierwsze sporym zaskoczeniem 
dla wielu będzie radykalna zmiana ko-
loru elewacji. Zgodnie z zaleceniami 
konserwatora zabytków elementy 
dekoracyjne - ościeżnice, opaski i 
drzwi - będą w kolorze ugier złoty, 
na ścianach pojawi się angielski róż, 
a kolor cokołu będzie w kolorze różu 
indyjskiego.

Druga nowinka to montaż na dachu 
budynku paneli fotowoltaicznych. Zo-
staną zamontowane moduły o łącznej 
mocy 9,1 kW. Instalacja będzie kosz-
towała ok. 111.000 zł. Założeniem 
inwestycji jest oszczędność energii 

zużywanej przez budynek Urzędu 
Gminy w ilości ok. 8 MWh/rok.

Podobne moduły już pojawiły się na 
zachodniej połaci wyremontowanego 
dachu Szkoły Podstawowej Gminy 
Oleśnica.

Tu paneli jest znacznie więcej, bo 
takie możliwości daje duża powierzch-
nia dachu. Na obiekcie przy Wileńskiej 
moduły będą miały łączną moc ok. 40 
kW. Instalacja będzie kosztowała ok. 
294.000 zł. Założeniem projektowanej 
instalacji jest oszczędność energii zu-
żywanej przez budynek szkoły w ilości 
ok. 33 MWh/rok.

Montaż paneli w tym miejscu to 
uzupełnienie projektu pod nazwą 

„Termomodernizacja budynku Gim-
nazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy 
(obecnie Szkoła Podstawowa Gmi-
ny Oleśnica)”. Całkowita wartość 
zamówienia to netto 2.523.796 zł. 
Wykonawcą robót jest oleśnicka fi r-
ma Zakład Ogólnobudowlany „Dach 
- Bud Perdkowie” Krzysztof Perdek, 
Zbigniew Perdek. 

Instalacje fotowoltaicznie na obu 
obiektach montuje fi rma Elektro-Plus 
Mariusz Surma z Oleśnicy.

Finał prac? Szkoła - maj, a Urząd 
- czerwiec tego roku. Na obie inwesty-
cje gmina dostała unijne dofi nansowa-
nie: na obiekt szkolny 2.202.180 zł, a 
na siedzibę samorządu - 441.755 zł.

Po remoncie elewacja będzie wrzosowa Na dachu szkoły panele już zamontowano
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