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Kolejny rok z rzędu gmi-
na zanotowała przyrost 
liczby mieszkańców, re-

gularnie napływają również 
inwestorzy chcący rozwijać tu 
swoją działalność, co stano-
wi dobry prognostyk na przy-
szłość. Poniżej przedstawia-
my podsumowanie działań 
gminy Oleśnica w roku 2020.

Infrastruktura drogowa
Jednym z priorytetów władz 
gminy są przebudowy i re-
monty dróg. Największą in-
westycją była przebudowa 
drogi gminnej w miejsco-
wości Świerzna. Na odcin-
ku długości 505 m przebu-
dowano konstrukcję jezdni 
wraz z podbudową i war-
stwami bitumicznymi. Wy-
budowano również chodnik, 
kanalizację deszczową, wyre-
montowano zjazdy oraz prze-
pusty. Drogę zrealizowała fir-
ma POL-DRÓG DRAWSKO 
POMORSKIE S.A. za kwotę 1 
427 812,27 zł brutto. Gmina 
uzyskała dofinansowanie na 
ww. odcinek drogi z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w 
wysokości 587 099 zł brutto.

Ponadto zakończono:
● remonty dróg w Cieślach 
(dz. nr 190, 175/2 - 244,2 m) 
oraz Spalicach (ul. Dębo-
wa, 310 m). Obie inwesty-
cje były realizowane przez 
POL DRÓG DRAWSKO PO-
MORSKIE S.A. Nawierzch-
nie dróg zostały wykonane 
z masy bitumicznej;
● przebudowę drogi gmin-
nej dz. nr 189, 164, 188/23, 
198/12 w Ligocie Małej (wraz 
ze skrzyżowaniem, odcinek 
320 m). Nawierzchnia drogi 
wykonana została z masy bi-
tumicznej. Wykonawcą była 
firma Tomasz Walczak TOM 
TRANS z Oleśnicy. Zadanie 
zrealizowane zostało przy 
udziale środków pochodzą-
cych z dochodów budżetu wo-
jewództwa związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów 
rolnych w 2020 roku;
● przebudowę drogi gminnej 
dz. nr 139 w Brzezince (300 
m). Wykonawcą była firma 
Zakład Budowy Dróg Hen-
ryk Mocny z miejscowości 
Błaszki. Nawierzchnia dro-
gi z masy bitumicznej;

● przebudowę drogi gmin-
nej w Poniatowicach (przy-
siółek Jonas) o długości 380 
m. Drogę wykonało Przed-
siębiorstwo „Carbon” Jan Ku-
ropka z Sycowa;
● przebudowę drogi we-
wnętrznej dz. nr 30 o dłu-
gości 260 mb w miejscowo-
ści Nowoszyce. Wykonawcą 
był POL-DRÓG Drawsko Po-
morskie S.A. Nawierzchnia 
wykonana została z miesza-
nek mineralno-bitumicznych 
grysowych – warstwa wiążą-
ca asfaltowa; 
● przebudowę drogi gmin-
nej nr 102146D, 102147D w 
miejscowości Jenkowice w 
zakresie budowy chodnika 
wraz z odwodnieniem dro-
gi (I i II etap, wykonawca to 
firma TOM TRANS Tomasz 
Walczak).

Gmina inwestuje także w 
przedsięwzięcia  dotyczące 
dróg powiatowych. W sierp-
niu ubiegłego roku odbył się 
odbiór końcowy remontu dro-
gi powiatowej nr 1920D (etap 
2 – Krzeczyn, Bystre). Na dy-
stansie 5400 metrów wykona-
no nakładkę bitumiczną. Pra-
ce wykonywała firma Strabag 
Infrastruktura Południe. Gmi-
na Oleśnica partycypowała 
w kosztach przedsięwzięcia, 
udzielając powiatowi pomo-
cy finansowej w formie do-
tacji celowych w wysokości 
200 000 zł w pierwszym eta-
pie oraz 500 000 zł w etapie 
drugim. Cały zakres inwe-
stycji zrealizowanej w latach 
2019-2020 to odcinek Ole-
śnica (Osada Bystre) – Bystre 
– Piszkawa (granica powiatu 
oleśnickiego) o łącznej dłu-

gości 7,4 km. Koszt przed-
sięwzięcia wyniósł blisko 2 
800 000 zł. Z uwagi na swój 
zakres, jest to największa in-
westycja drogowa ostatnich 
lat realizowana w powiecie 
oleśnickim. Rok 2020 to rów-
nież początek dużego przed-
sięwzięcia w Dąbrowie – bu-
dowy chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 340 na od-
cinku od granicy z gminą Do-

broszyce do granicy z mia-
stem Oleśnica. W czerwcu 
2021 r. odebrano I etap prac. 

Infrastruktura 
wodno-ściekowa
Gmina stale inwestuje w roz-
wój sieci kanalizacji sanitar-
nej. W roku ubiegłym odda-
no do użytku powstającą od 
roku 2018 sieć w Ligocie Wiel-
kiej. Została ona wybudowa-

na w systemie zaprojektuj i 
wybuduj, a całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 5.781.000 
zł brutto. Wykonano około 
4,6 km sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej o średnicach 
160 mm- 250 mm, rurociąg 
tłoczny oraz dwie przepom-
pownie. Kanalizacja odpro-
wadza ścieki do istniejącej 
oczyszczalni w miejscowości 
Bystre. Przy okazji przedsię-
wzięcia mieszkańcy uzyskali 
nową nawierzchnię asfalto-
wą. Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej była współfi-
nansowana ze środków UE 
w ramach pomocy z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014- 2020. Kwo-
ta dofinansowania wyniosła 
1.793.548 zł. 

Kolejnym ważnym przed-
sięwzięciem jest gruntowna 
modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody w Krzeczynie, 
zaopatrującej w wodę takie 
miejscowości jak: Krzeczyn, 
Piszkawa, Ligota Mała, By-
stre, Nieciszów, Zimnica oraz 
Nowa Ligota. Kompleksowa 
modernizacja Stacji obejmu-
je zarówno kapitalny remont  
urządzeń istniejących, jak i 
rozbudowę o nową infrastruk-
turę, co zdecydowanie zwięk-
szy jej wydajność oraz blisko 
trzykrotnie poprawi możli-
wość magazynowania wody 
uzdatnionej przy okazji po-
prawiając niezawodność pra-
cy oraz zmniejszając koszty 
eksploatacji. Przewidywany 
termin zakończenia wszyst-
kich prac – koniec 2021 roku. 

Remonty szkół
Utrzymanie istniejącej sieci 
sześciu szkół, ich remonty 
oraz modernizacja to od lat 
jeden z najważniejszych celów 
władz gminy. W poprzednim 
roku przeprowadzono pra-
ce w SP w Smolnej (zadanie 
obejmowało m.in. rozebranie 
pochylni dla osób niepełno-
sprawnych i wykonanie plat-
formy pionowej, przebudowę 
schodów zewnętrznych przy 
pochylni, remont elewacji po-
legający na naprawie ścian 
zewnętrznych, odgrzybianie 
tynków oraz wykonanie war-
stwy gruntującej i pomalo-
wanie części starej budynku 
oraz położenie tynków cien-
kowarstwowych  na pozosta-
łych ścianach – wykonawcą 
był Zakład Dekarski Mariusz 
Lis z Oleśnicy, a koszt przed-
sięwzięcia to 303.362.74 zł) 
oraz rozpoczęto rozbudowę 
SP w Sokołowicach (o trzy sale 
lekcyjne oraz pomieszczenia 
administracyjne wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, dzię-
ki czemu szkoła, tak jak i po-
zostałe obiekty edukacyjne 
w gminie, uniknie dwuzmia-
nowości). Uruchomiony zo-
stał również II oddział Żłobka 
Gminy przy ulicy Wileńskiej 
w Oleśnicy, mogący przyjąć 
kolejnych 25 dzieci. 

Komunikacja Autobusowa
Ogromnym krokiem zwięk-
szającym mobilności miesz-
kańców Gminy było podpisa-
nie w połowie ubiegłego roku 
umowy z firmą POLBUS-PKS 
Sp. z o.o na świadczenie usług 
transportowych w zakresie 
przewozu autobusowego. Po-
wstało 8 linii docierających 
do wszystkich miejscowości 
gminy Oleśnica i łączących 
je z miastem. Umowa zosta-
ła zawarta na okres 4 lat, a 
rozkłady jazdy uwzględnia-
ją godziny rozpoczęcia i za-
kończenia zajęć w szkołach 
gminnych. Jak zaznacza wójt, 
pierwszy rok funkcjonowa-
nia KAGO potwierdził ewi-
dentne zapotrzebowanie na 
takie rozwiązanie komunika-
cyjne, a częstotliwość i roz-
kład czasowy kursów zosta-
ły dopasowane do oczekiwań 
mieszkańców – ich sugestie 
zostały uwzględnione przy 
korekcie rozkładów jazdy.

Przyciąganie inwestorów
Atutem gminy Oleśnica są 
atrakcyjnie położone grunty 
przeznaczone pod działalność 
gospodarczą. Największym 
przedsięwzięciem minionego 
roku było powstanie parku 
logistycznego Hillwood przy 
węźle Oleśnica Północ na te-
renie sołectwa Cieśle. Taka 
lokalizacja zapewnia dobrą 
komunikację  między cen-
tralną Polską a Wrocławiem i 
dalej na zachód z Niemcami 
i Czechami. Inwestor to fir-
ma specjalizująca się w bu-
dowie i wynajmie hal maga-
zynowych.  Hala wysokiego 
składowania o wysokości 10 
m i powierzchni prawie 53 
000 mkw. ma najwyższy stan-
dard odporności ogniowej – 
powyżej 4000 MJ/mkw. oraz 
oświetlenie LED. Magazyn 
został również dostosowany 
do prowadzenia lekkiej pro-
dukcji. Inwestycja przynosi 
dla gminy Oleśnica duże ko-
rzyści finansowe. Rocznie, z 
podatku od budynków zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od 
gruntów związanych z pro-
wadzeniem tej działalności, 
do kasy gminy wpłynie 1,3 
mln zł.

Oprócz doskonałej loka-
lizacji dla potencjalnych in-
westorów, samorząd zapew-
nia najniższe stawki krajowe 
podatku od środków trans-
portowych oraz zwolnienie 
z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de mini-
mis. Pomyślano również o 
pomocy doraźnej, łagodzą-
cej negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne związane 
z COVID-19. Rada Gminy 
Oleśnica podjęła uchwałę 
o zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości należnego za 
kwiecień, maj i czerwiec 2020 
roku przedsiębiorców, któ-
rych działalność została cza-
sowo ograniczona w związ-
ku z pandemią. ● UGO

Park logistyczny Hillwood przy węźle Oleśnica Północ

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - Jenkowice

Szkoła Podstawowa w Smolnej po remoncie

Gmina Oleśnica 
– inwestycje 
i działania w 2020 roku
Ubiegły, trudny dla wszystkich rok, nie spowolnił dynamiki rozwoju gminy 
wiejskiej Oleśnica – mówi wójt Marcin Kasina. Godnym podkreślenia jest fakt, 
że wszystkie planowane na 2020 rok przedsięwzięcia zostały zrealizowane 
terminowo, bez żadnych poślizgów. 
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