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Więcej światła (nie tylko) na inwestycje!
Prawie 3.140 punktów rozświetli ulice miejscowości w Gminie Oleśnica! A to nie jedyne inwestycje samorządu. 

- Pandemia była trudnym okre-
sem również dla działalności sa-
morządu Gminy Oleśnica. Wspól-
nie z mieszkańcami, Radą Gminy, 
pracownikami Urzędu Gminy i 
naszych jednostek, sołtysami, soli-
darnie przez ten czas przeszliśmy. 
I mimo wszystkich niedogodno-
ści, kłopotów, dużego wzrostu cen 

trwający w naszej gminie proces 
inwestycyjny ani na chwile nie zo-
stał przerwany. Budowaliśmy, bu-
dujemy i będziemy budować. Kilka 
inwestycji właśnie kończymy, a ko-
leje ruszają lada dzień - mówi Mar-
cin Kasina, wójt Gminy Oleśnica.

Finał zwieńczy dzieło
Zacznijmy od inwestycji, które 

niebawem zostaną ukończone. 
To po pierwsze oświetlenie 

drogowe na terenie Gminy Ole-
śnica. W lipcu 2019 roku wójt 
Kasina podpisał umowę na budo-
wę oświetlenia (etap II). Termin 
zakończenia robót zaplanowany 
był na czerwiec tego roku. Trwa-
ją właśnie odbiory i włączenia 
do sieci energetycznych stano-

wiących własność spółki Tauron. 
Zakres robót obejmował budowę 
linii kablowych wraz ze słupami 
oświetleniowymi oraz montażem 
ok. 400 opraw oświetleniowych 
energooszczędnych.

W latach 2017 – 2018 został wy-
konany I etap rozbudowy oświe-
tlenia na terenie gminy, który obej-

mował budowę linii kablowych 
wraz ze słupami oświetleniowymi 
oraz montażem ok. 1.000 opraw 
oświetleniowych. W latach 2007 
- 2010 Gmina Oleśnica zmoderni-
zowała 1.400 istniejących opraw 
oświetleniowych oraz dowiesiła 
na istniejących słupach ok 340. 
opraw.

- Po zakończeniu II etapu  pra-
wie 3.140 punktów rozświetli ulice 
naszych miejscowości, co poprawi 
nie tylko bezpieczeństwo i komu-
nikację, ale także komfort życia 
naszych mieszkańców. Dzięki 
temu projektowi nasza gmina bez 
kompleksów może konkurować 
o miano miejsca, w którym war-
to mieszkać - mówi zadowolony 
Marcin Kasina.  

Dobiega końca przebudowa dro-
gi gminnej, z budową kanalizacji 
deszczowej, w Krzeczynie (etap 
I). Zadanie dofi nansowane jest ze 
środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 759.431 
zł. Długość przebudowywanej 
drogi wynosi 574,50 m. Przebudo-
wa zakłada poszerzenie istniejącej 

nawierzchni do szerokości jezdni 
5,5 m, ograniczonej obustronnie 
krawężnikami. 

We wrześniu do zmienionej 
placówki wrócą uczniowie i pra-
cownicy Szkoły Podstawowej w 
Sokołowicach. Zobaczą trzy nowe 
sale lekcyjne oraz pomieszczenie 
administracyjne. To zadanie jest 
współfi nansowane, kwotą 621.176 
zł, ze środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego.

Trzy klasy i pomieszczenie dla 
administracji mają powierzch-
nię zabudowy 141,50 mkw. wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 
Rozbudowę wykonano w lekkiej 
konstrukcji drewnianej szkiele-
towej. Konstrukcję ścian zapro-

jektowano jako układ słupowy z 
wypełnieniem wełną mineralną 
oraz usztywnioną płytami OSB. 
Konstrukcję dachu zaprojektowa-
no jako układ krokwiowy, przegu-
bowo oparty na istniejącej ścianie 
murowanej poprzez płatwie drew-
niane. 

A przed nami nowe cele
A już niedługo rozpocznie się 5 

kolejnych inwestycji. 
Pierwsza to dostosowanie po-

mieszczeń do prowadzenia trze-
ciego oddziału gminnego żłobka 
przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy. 
Prace polegać będą na zmianie 
sposobu użytkowania części po-
mieszczeń w zakresie warunków 
przeciwpożarowych - zmiana spo-
sobu użytkowania trzech sal lek-
cyjno-szkolnych na jeden oddział 
przedszkolno-żłobkowy dla dzieci 
w wieku do 3 lat w istniejącym 
budynku. Obiekt wybudowany 
został około 1900 roku. Pierwotnie 
mieściła się w nim jednostka woj-
skowa. Od kilku lat pełni funkcję 

oświatową. To siedziba szkoły 
podstawowej (do poprzedniego 
roku także gimnazjum gminy) 
wraz z oddziałami przedszkolny-
mi. Po dokonaniu zmiany sposobu 
użytkowania części pomieszczeń 
powstanie trzeci oddział przed-
szkolno - żłobkowy dla dzieci do 3 
lat, który zostanie otwarty w 2022 
roku. Pozostała część budynku bę-
dzie wykorzystywana bez zmian. 
Gmina uzyskała dofi nansowanie 
na tę inwestycję z programu „Re-
sortowy program rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 Maluch+ 2021. Pozyskano 
483.180 zł.

Druga inwestycja oświatowa to 
rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Polskiej.  Obejmuje roz-
budowę placówki o 5 sal lekcyj-
nych wraz z zapleczami w trzech 
salach lekcyjnych, toaletami, ko-
rytarzami oraz infrastrukturą to-
warzyszącą o łącznej powierzchni 
zabudowy 554 mkw. Projektowa-
na inwestycja stanowić będzie 
kolejno dobudowany budynek 
połączony wewnętrznym kory-
tarzem na poziomie przyziemia z 
dwoma niezależnymi wyjściami, 
w tym jedno będzie dla osób nie-
pełnosprawnych. Dobudowana 
część stanowić będzie odrębną 
strefę pożarową. Gmina uzyskała 
dofi nansowanie z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla jedno-
stek samorządu terytorialnego w 
wysokości 1.500.000 zł.

Mieszkańcy doczekają się też 
trzech kolejnych inwestycji dro-
gowych.

W Poniatowicach planuje się 
budowę drogi jednojezdniowej, 
jednopasowej z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej o gr. 9 cm, z 
dwustronnymi poboczami o sze-
rokości 0,75 m, wykonanymi z 
kruszywa łamanego. Gmina na 
to zadanie uzyskała pomoc fi nan-
sową w formie dotacji celowej z 
budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego w wysokości 84.000 zł.

W Ligocie Małej planuje się 
budowę drogi jednojezdniowej, 
jednopasmowej, również z mie-
szanki mineralno-asfaltowej o  gr. 
9 cm i dwustronnymi poboczami 
o szerokości 0,75 m z kruszywa 
łamanego. 

A w Jenkowicach przebudowa 
czeka drogę wewnętrzną. Planuje 
się budowę drogi o konstrukcji: 
warstwa ścieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej 4 cm, war-
stwa wiążąca z betonu asfaltowe-
go 5 cm, warstwa wyrównawcza z 
mieszanki niezwiązanej z kruszy-
wem 3,5 cm. 

Pomieszczenia  w Żłobku Gminnym zostaną dostosowane do prowadzenia trze-
ciego oddziału, przeznaczonego dla dzieci do lat 3

W sposób przemyślany nawiązano do zabytkowej części starej szkoły

Oświetlenie poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komunikację, ale także komfort 
życia mieszkańców

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej, z budową kanalizacji deszczowej, w 
Krzeczynie

DOBROSZYCE   Lux Med za-
prasza na bezpłatną mammogra-
fi ę w ramach Programu Profi lak-
tyki Raka Piersi.

Lux Med zaprasza na bezpłatną 
mammografi ę dla pań w wieku od 
50 do 69 lat. Badania refundowane 
przez NFZ wykonywane są w mo-

bilnej pracowni mammografi cznej. 
Będzie ona oczekiwała na panie w 
Dobroszycach – 5 sierpnia w godzi-
nach od 8.30 do 11.30 przy muszli 
koncertowej obok Centrum Kultury, 
ul. Parkowa 14.

W mammografii mogą wziąć 
udział ubezpieczone panie, które 
nie miały wykonanej mammografi i 
w ramach programu w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy lub są w grupie 
ryzyka i w roku poprzedzającym 

otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografi i 
po upływie 12 miesięcy. Programem 
Profi laktyki Raka Piersi nie są objęte 
panie, u których już wcześniej zdia-
gnozowano zmiany nowotworowe o 
charakterze złośliwym w piersi.

Przed badaniem wymagana jest 
rejestracja pod nrem tel.58-666-24-
44 lub na htt p://www.mammo.pl/for-
mularz. W celu weryfi kacji upraw-
nień do badania przed połączeniem 

telefonicznym należy przygotować 
dowód osobisty. Na badanie należy 
zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografi i.

W związku z epidemią COVID-19 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
pań i personelu medycznego wyko-
nawca badań prosi o zrozumienie 
dla podjętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na badanie w 
maseczce ochronnej w czasie wy-
znaczonym podczas rejestracji.

Zachęcamy się do systematycz-
nego wykonywania badań zgod-
nie z zaleceniami Programu. Tylko 
przestrzeganie terminów kolejnych 
mammografi i umożliwia wykrycie 
potencjalnego zagrożenia na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju choroby 
i pozwala na rozpoczęcie natych-
miastowego i skutecznego leczenia, 
które daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.  

(kad)

Zbadaj się!


