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To były pracowite dni dla samo-
rządu Gminy Oleśnica. - Mieszkań-
cy będą na pewno zadowoleni z 
podjętych działań, tych już zakoń-
czonych i tych zaplanowanych w 
najbliższej przyszłości - jest prze-
konany Marcin Kasina, wójt Gmi-
ny Oleśnica.

Nowa droga 
w Krzeczynie 

Zakończyła się przebudowa dro-
gi gminnej nr w Krzeczynie, etap I, 
o długości 574,50 m. 

- Droga była w kiepskim stanie 
– mówi wójt Marcin Kasina. - Wy-
mieniono jej nawierzchnię, po-
szerzając jednocześnie drogę, wy-
równano chodnik i uregulowano 
krawężnik, poprawiono także od-
wodnienie. Dziękuję wykonawcom 
za solidną pracę. W tym miesiącu 
składamy wniosek o dofinanso-
wanie drugiego etapu inwestycji 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na 2022 rok, licząc na pozy-
tywny rezultat

Inwestycja objęła: poszerzenie 
istniejącej nawierzchni do szero-
kości jezdni 5,5 m ograniczonej 
obustronnie krawężnikami; re-
mont położonego po prawej stro-
nie drogi chodnika, polegający na 
częściowym przełożeniu kostki 
betonowej w celu likwidacji nie-
równości oraz regulacji krawężni-
ka; wykonanie kolektora deszczo-
wego składającego się z 18 studni 
teleskopowych PP i jednej betono-
wej w celu poprawy odwodnienia. 
15 wpustów deszczowych włą-
czone zostało za pośrednictwem 
przykanalików do nowej sieci. 

Wykonawcą była firma Berger 
Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Koszt inwestycji wyniósł 1.084.902 
zł. Na to zadanie Gmina otrzymała 
dofi nansowanie w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Szkoła w Sokołowicach 
rozbudowana

Zakończyła się również rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Sokołowicach. 
Powstały trzy nowe sale lekcyj-
ne oraz pomieszczenia admi-
nistracyjne o powierzchni 142 
mkw., wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą. Dzięki tej inwestycji 
wszyscy uczniowie nadal będą 
uczyć się w systemie jednozmia-
nowym. 

Rozbudowę wykonano w lek-
kiej konstrukcji drewnianej szkie-
letowej. 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. 

Wykonawcą był Zakład Ogólno-
budowlany „Dach-Bud” Perdko-
wie s. c. To zadanie było współfi -
nansowane ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialne-
go - kwotą 621.176 złotych. 

5 projektów - 
5 inwestycji

W Urzędzie Gminy Oleśnica 
podpisano umowy na opracowa-
nie dokumentacji projektowej 5 
kolejnych zadań, których realiza-
cja planowana jest w najbliższych 
latach. 

Zadanie pierwsze to budowa 
chodnika w Nieciszowie. Przed-
miot opracowania obejmuje budo-
wę nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej wraz z odwodnieniem 
drogi poprzez zaprojektowanie 
kanalizacji deszczowej na drodze 
gminnej, na odcinku o długości 
ok. 0,26 km. 

Druga inwestycja to budowa 
chodnika w Poniatowicach. Pro-
jekt zakłada budowę nawierzchni 
chodnika z kostki betonowej wraz 

z odwodnieniem drogi poprzez 
zaprojektowanie kanalizacji desz-
czowej na drodze gminnej, na od-
cinku długości ok. 0,9 km. 

Kolejne zadanie to przebudowa 
drogi w Ligocie Polskiej. Przed-
miot opracowania obejmuje wyko-
nanie nawierzchni utwardzonej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej na 
warstwie podbudowy na drodze 
wewnętrznej, na odcinku długości 
ok. 0,65 km.

Czwarta inwestycja to przebu-
dowa drogi w Brzezince. Będzie tu 
wykonana nawierzchnia utwar-
dzona z mieszanki mineralno-as-
faltowej na warstwie podbudowy 
na drodze wewnętrznej, na odcin-
ku długości ok. 0,23 km.

I wreszcie zadanie piąte to prze-
budowa drogi w Sokołowicach 

(Gęsia Górka). Zostanie wyko-
nana nawierzchnia utwardzona 
z mieszanki mineralno-asfalto-
wej na odcinku długości ok. 0,99 
km. Opracowanie dokumentacji 
będzie przebiegać trzyetapowo. 
Etap I - opracowanie i przekazanie 
gminie koncepcji projektu wraz 
z opracowaniem wstępnych/sza-
cunkowych kosztorysów dla jego 
realizacji – potrwa do września 
tego roku. Etap II - opracowanie i 
przekazanie gminie uzgodnionej 
kompletnej dokumentacji pro-
jektowo–kosztorysowej - potrwa 
do stycznia 2022 roku. A etap III 
- uzyskanie i przekazanie gminie 
odpowiednich decyzji, które po-
zwolą rozpocząć realizację robót 
budowlanych - przewidziano na 
marzec 2022 roku.

Droga wyremontowana, szkoła rozbudowana
W minionym tygodniu odbyły się odbiory dwóch ważnych inwestycji. Podpisano też umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej na kolejne drogowe przedsięwzięcia.

Mieszkańcy nie kryli radości Gładka jak stół

Powstały trzy pracownie tematyczne Kolejna inwestycja to wspólny sukces

MIĘDZYBÓRZ  Trwają warsz-
taty i zajęcia w w ramach projek-
tu Ekouczynni.

 
15-osobowa grupa uczestniczy-

ła w zajęciach tworzenia „zdrowej 
chemii". Pracowano pod okiem 
Danuty Łukasińskiej z Fundacja 
Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwo-
ści. Przed przystąpieniem do pracy 
panie wysłuchały krótkiej prelekcji 
o akcji zero waste (czyli w dosłow-
nym znaczeniu „brak śmieci" lub 
„brak marnowania"). Jest to styl 
życia, zgodnie z którym człowiek 
stara się generować jak najmniej 
odpadów oraz nie zanieczyszczać 
środowiska. Umiejętność tworze-
nia ekologicznych kosmetyków oraz 

środków czystości to duży krok w 
ograniczeniu śmieci w swoim naj-
bliższym otoczeniu.

Podczas zajęć uczestniczki pozna-
ły wiele praktycznych rozwiązań, 
jak stworzyć ekochemię z łatwo do-
stępnych produktów.

Kolejny element projektu to eko 
zabawa. Najmłodsi mieszkań-
cy gminy spędzili radośnie czas. 
Oprócz standardowych materiałów 
plastycznych podczas zajęć dzieci 
wykorzystały materiały naturalne, 
takie jak kamień, rośliny oraz mate-
riały odpadowe: plastikowe butelki 
i pojemniki. Powstały wesołe, kre-
atywne eko prace. Zajęcia dały moż-
liwość niewerbalnego wyrażenia 
siebie, swoich pomysłów, sposobu 

odbierania świata, wyrażania myśli 
i uczuć. Dzieci uczyły się współpra-
cy w grupie, a dodatkowo  zapozna-
ły się z ideą recyklingu i ekologii na 
co dzień. Wszystkie zajęcia zostały 
przeprowadzone dzieki wsparciu: 

Dolnośląskie Małe Granty, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, Dolnośląska Federa-
cja Organizacji Pozarządowych A 
przed nami jeszcze sprzątanie mia-
sta - 26 sierpnia.  Monika Goraj 

Są ekouczynni

Z ekologią są za pan brat

GMINY W SKRÓCIE
Ligota Polska: Jeden 
kandydat
Jeden kandydat zgłosił się w ogło-
szonym przez gminę Oleśnica 
konkursie na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Polskiej. 
Konkurs odbędzie się 26 sierpnia. 
Natomiast w wymaganym termi-
nie (do 9 sierpnia), mimo że został 
on wydłużony, nikt nie zgłosił się 
do konkursu na dyrektora Szkoły 
Podstawowej Gminy Oleśnica.

Miłowice: Zmodernizują 
świetlicę
Promesa województwa na 
zwiększanie atrakcyjności lokalnej 
przestrzeni publicznej zostanie 
wykorzystana na modernizację 
świetlicy wiejskiej w Miłowicach.

Fo
t. 

M
G

O
K


