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Dwie inwestycje właśnie zakończono (jedną częściowo), a kolejną
rozpoczęto.
- Nie zwalniamy tempa, bo mieszkańcy obligują nas do tego, aby
gmina systematycznie się rozwijała - mówi wójt Marcin Kasina, który
jest częstym gościem na budowach realizowanych przez samorząd
Informator Samorządowy nr 2
Gminy Oleśnica.

Cieplej i taniej

PANORAMA GMIN

Będzie cieplej i taniej,
czyściej i ładniej

Temperatura na dworze rośnie wprost proporcjonalnie do tempa
prac na gminnych inwestycjach. Nam upał niestraszny!
Czyściej i ekologiczniej
Rozpoczęto pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Ligocie
Wielkiej. Koszt całości inwestycji
wyniesie 5.781.000 zł. Wykonawcą
kwiecień
2015
jest El–San–Bud Adam Jaskuła i
Wspólnicy Sp. z o. o. z Jelcza–Laskowic.
Przedmiotem przetargowego
zamówienia było zaprojektowanie
i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wielkiej wraz z
odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do oczyszczalni we
wsi Bystre. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2019 roku.

DOBROSZYCE - Dobre życie

Zakończono rozpoczętą w sierpniu 2018 roku termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej Gminy
Oleśnica”. Zadanie było współfinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Koszt
robót
Gminny
Ośr zamknął się kwotą

2.817.302 zł. Głównym wykonawcą
robót był Zakład Ogólnobudowlany
„Dach–Bud” Perdkowie s.c. z Oleśnicy.
Zakres robót obejmował docieplenie elewacji i poddasza, wymianę pokrycia dachu oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także montaż ogniw
fotowoltaicznych o mocy 40 kW.

Oni uwierzyli w siebie!

Wójt jest częstym gościem na gminnych inwestycjach

Ładniej i przestronniej

Dokonano częściowego odbioru
robót po przebudowie i rozbudowie
budynku świetlicy wiejskiej w Smolnej. W rozbudowanej części znajdują się hol wejściowy, toalety, w
tym dla osób niepełnosprawnych, a
także pomieszczenie gospodarcze.
W budynku istniejącym prace
polegały na wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej,
maj
2015 remoncie ścian oraz
odnowie powłok malarskich ścian
i sufitów.
Wykonawcą był Zakład Dekarski Mariusz Lis z Oleśnicy, a koszt
I etapu robót wyniósł 149.776 zł.
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Drogi, czyli złoty środek

Wkroczyła nowoczesność - termomodernizacja i fotowoltaika
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Są już gotowe - nowa elewacja i stolarka okienna

