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Rozbudowa szkoły, 
przebudowy dróg
Gmina Oleśnica, przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrz-
nych, systematycznie inwestuje.
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Trwająca pandemia nie zatrzyma-
ła trwających w Gminie Oleśnica in-
westycji. Ostatnie miesiące to czas 
intensywnych działań na drogach 
gminnych. Trwa rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Sokołowicach. 
Powstaną trzy sale lekcyjne oraz 
pomieszczenia administracyjne o 
powierzchni zabudowy 141,50 mkw. 
W bliskiej perspektywie rozbudowy 
doczeka się również Szkoła Podsta-
wowa w Ligocie Polskiej.

Rozbudowa szkoły
Ruszył rządowy program wspar-

cia dla samorządów – Fundusz In-
westycji Samorządowych, w ramach 
którego poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego Dolnego 
Śląska otrzymają środki m.in. na re-
alizację inwestycji. Gmina Oleśnica 
dostała 1.621.176 złotych. 

Cała pula (plus środki własne) 
zostanie przeznaczona na rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej w Ligocie 
Polskiej. Inwestycja obejmuje roz-
budowę placówki o 5 sal lekcyjnych 
wraz z zapleczami w trzech salach 
lekcyjnych, toaletami, korytarzami 
oraz infrastrukturą towarzyszącą o 
łącznej powierzchni zabudowy 554 
mkw. Obecnie trwają prace nad ak-
tualizacją dokumentacji projektowej.

Dzięki rozbudowie obu placówek, 
szkoły gminne unikną dwuzmiano-
wości

Dofinansowanie dla Krze-
czyna

Również w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych Gmina Ole-
śnica podpisała umowę o dofinan-
sowanie przebudowy drogi gminnej 
w Krzeczynie, wraz z budową kana-
lizacji deszczowej. Wartość zadania 

jednorocznego w ramach wydatków 
kwalifikowanych wynosi 1.875.901 
złotych. Wojewoda w ramach środ-
ków Funduszu przekaże dofinan-
sowanie w kwocie nie większej niż 
1.313.130 złotych, co stanowi nie 
więcej niż 70% wydatków kwalifi-
kowanych zadania. Wkład własny 
Gminy będzie w łącznej kwocie co 
najmniej 562.777 złotych. 

Długość przebudowywanej drogi 
wynosi 575 m. Na tym odcinku od-
tworzona zostanie nawierzchnia bi-
tumiczna drogi wraz z konstrukcją. 
Obecna ma duże ubytki i ślady wy-
konania remontów cząstkowych. W 
obrębie przebudowywanego skrzy-
żowania z wyspą środkową zapro-
jektowano peron dla komunikacji 
publicznej. Po prawej stronie drogi 
znajduje się chodnik o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej - też 
pójdzie do remontu. Ten polegał 

będzie na częściowym przełożeniu 
kostki betonowej w celu likwidacji 
nierówności oraz regulacji krawęż-
nika. 

Termin realizacji zadania – 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia prac 
budowlanych. Rozpoczęcie robót 
nastąpi jeszcze w tym roku.

Piątka drogowa
Zakończyły się remonty i przebu-

dowy pięciu dróg:
1. Przebudowa drogi gminnej w 

Brzezince. Wykonawcą był Zakład 
Budowy Dróg Henryk Mocny. Pod-
czas prac zaistniała konieczność 
wycinki 10 drzew (sosny, brzozy, 
dęby). Działając proekologicznie, 
na terenie przylegającym do świe-
tlicy wiejskiej, posadzono 20 lip 
(6 lip srebrzystych Brabant, 6 lip 
drobnolistnych, 8 lip srebrzystych 
Doornik).

2. Remont drogi w Cieślach - 
244,2 m. Wykonawcą był Pol Dróg 
S.A. z Drawska Pomorskiego. 

3. Przebudowa drogi gminnej w 
Ligocie Małej (wraz ze skrzyżowa-
niem) - odcinek 320 m. Nawierzch-
nia drogi wykonana została z masy 
bitumicznej. Wykonawcą była firma 
Tomasz Walczak Tom Trans w Ole-
śnicy. Zadanie zrealizowane zostało 
przy udziale środków pochodzących 
z dochodów budżetu województwa, 
związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych w 2020 roku.

4. Przebudowa drogi gminnej w 
Poniatowicach (przysiółek Jonas) - 
380 m. Drogę wykonało Przedsię-
biorstwo Usługowo Handlowe „Car-
bon” Jan Kuropka z Sycowa.

5. Remont drogi gminnej (ulica 
Dębowa) na Spalicach o długości 
310 m. Wykonawcą był Pol Dróg 
S.A. z Drawska Pomorskiego. 

Spalice Poniatowice BrzezinkaLigota Mała


