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Edukacja i opieka żłobkowa  
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- Edukacja na jak najwyższym po-
ziomie to niezmienny cel władz Gminy 
Oleśnica. Priorytetem jest utrzymanie 
istniejącej sieci szkół, doposażanie 
placówek, ich remonty i modernizacje, 
wspieranie kształcenia nauczycieli, 
ułatwianie uczniom dojazdu. Samo-
rząd nie zapomina też o - nomen omen 
- najmłodszym „dziecku” oświatowym, 
którym jest Żłobek Gminy - mówi wójt 
Marcin Kasina. 

Dzięki rokrocznemu wsparciu za-
dań oświatowych przez środki wła-
sne gminy i pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, utrzymano sieć 6 szkół 
podstawowych 8-klasowych (SP 
Gminy Oleśnica z siedzibą w mieście 
Oleśnica, SP w Ligocie Małej, Ligo-
cie Polskiej, Smolnej, Sokołowicach 
i Wszechświętem) wraz z oddziałami 
przedszkolnymi. 

- Z perspektywy czasu, patrząc na 
stały przyrost liczby mieszkańców 
Gminy Oleśnica, była to trafna decyzja. 
Wybór miejsca zamieszkania w dużej 
mierze determinowany jest dostępno-
ścią oferty edukacyjnej, a ta w Gminie 
Oleśnica jest bogata również dzięki 
umiejętnemu pozyskiwaniu środków 
na dodatkowe przedsięwzięcia - w 
ostatnich latach z większych projek-
tów to m.in. „Akademia kompetencji” 
(398.228 zł), „Trampolina wiedzy” 
(429.659 zł), „Mistrzowie kompetencji” 
(797.347 zł)  – mówi sekretarz Krzysz-
tof Skórzewski. 

Utworzono również dwuoddziałowy 
Żłobek Gminy. Wszystkie szkoły mają 
sale gimnastyczne. 

Aby ułatwić dzieciom dojazd do 
szkół, na zlecenie Gminy Oleśnica w dni 
robocze Polbus uruchomił 8 linii Komu-
nikacji Autobusowej Gminy Oleśnica. W 
okresie roku szkolnego trasy te zostały 
rozszerzone o kolejne miejscowości 
oraz dodatkowe kursy, umożliwiające 
dotarcie dzieci do wszystkich szkół pod-
stawowych naszej gminy. Usługą objęte 
są dzieci i uczniowie z Gminy Oleśnica 
oraz dbający o bezpieczeństwo w trak-
cie przejazdów opiekunowie zatrudnieni 
przez dyrektorów poszczególnych szkół. 

Po reformie struktury szkolnictwa, 
aby uniknąć organizowania zajęć lek-
cyjnych na dwie zmiany, podjęto decy-
zję o rozbudowie szkół w Ligocie Małej, 
Sokołowicach i Ligocie Polskiej. 

Rozbudowa pierwszej z wymienio-
nych została zakończona w sierpniu 
2018 r. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 1.014.176 złotych. 

2 lipca 2020 odbyło się przekazanie 
placu budowy pod rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Sokołowicach. Powsta-
ną trzy sale lekcyjne oraz pomieszcze-
nia administracyjne o powierzchni za-
budowy 141 mkw., wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Rozbudowa wykonywa-
na będzie dwuetapowo. Odbiór pierw-
szego etapu – 21 grudnia 2020. Termin 
II etapu - 25 czerwca 2021 r. Łączny 
koszt inwestycji to 850 839,89 zł.

15 grudnia 2020 odbył się odbiór 
prac remontowych w SP w Smolnej. 
Zadanie obejmowało m.in.: rozebranie 
pochylni dla niepełnosprawnych i wyko-
nanie platformy pionowej, przebudowę 
schodów, remont elewacji. Koszt przed-
sięwzięcia to 303.362 zł. 

1 lipca 2020 r. uruchomiony został 
II oddział Żłobka Gminy przy ulicy Wi-
leńskiej w Oleśnicy dla kolejnych 25 
dzieci z naszej gminy. Gmina uzyska-
ła na ten cel dofinansowanie z dwóch 
źródeł o łącznej kwocie 1 355 720 zło-
tych (wkład własny - 143.743 zł). Z tych 
środków został również wybudowany 
plac zabaw dla dzieci przy żłobku.  

Mieszkańcy Gminy Oleśnica, oprócz 
gminnej oferty żłobkowo-przedszkol-
nej (poza oddziałami przedszkolnymi 
przy szkołach gminnych prężnie dzia-
ła także Niepubliczne Przedszkole 
„Przedszkolandia Poniatowice”, do 
którego uczęszcza ponad 40 dzieci), 
mogą również wybrać placówkę spoza 
terenu – Gmina Oleśnica przekazuje z 
tego tytułu dotacje innym gminom. W 
roku szkolnym 2019/2020 była to kwota 
1.513.449 zł.

Najbliższe plany to rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Ligocie Polskiej (5 
sal lekcyjnych z zapleczami w trzech 
salach, toaletami  korytarzami oraz 
infrastrukturą towarzyszącą). Przed-
sięwzięcie pokryją środki z Funduszu 
Inwestycji Samorządowych plus środki 
własne.

Priorytetem dla władz gminy jest utrzymanie istniejącej sieci 
6 szkół na jak najwyższym poziomie 

Ale tu jest teraz fajnie - ocenił wójt Marcin Kasina plac zabaw przy Żłobku Gminy 

W takiej jasnej, przestronnej klasie nie tylko geografia łatwiej wchodzi do głowy...


