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Konsultujemy, rozbudujemy
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie kolei i linii energetycznej. I jest dobra wiadomość na koniec roku - pod-
pisano umowę na rozbudowę szkoły w Ligocie Polskiej! 

Zachęcamy mieszkańców do 
konsultacji dwóch dużych in-
westycji, które będą przebiegać 
przez teren Gminy Oleśnica.

Kolej Dużych Prędkości 
Za nami spotkanie informacyj-

ne dla przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, doty-
czące budowy linii kolejowej nr 86 
na odcinku Sieradz Północ - Kępno 
- Czernica Wrocławska - Wrocław 
Główny, w ramach inwestycji kole-
jowych Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego. 

Kolej Dużych Prędkości, wspo-
mniana linia kolejowa nr 86 na 
odcinku Kępno – Czernica Wro-
cławska, będzie realizowana w no-
wym przebiegu przez teren m.in. 
powiatu oleśnickiego (gminy: 
Oleśnica, Syców, Dziadowa Kłoda, 
Bierutów). Zgodnie z deklaracja-
mi przedstawicieli CPK pierwsze 
roboty budowlane mają się roz-
począć już w 2023 r., a zakończyć 
w roku 2028. Zakładana prędkość 
projektowa - do 350 km/h, pręd-
kość eksploatacyjna na moment 
oddania do użytkowania - 250 
km/h.

Na spotkaniu zaprezentowano 
cztery warianty przebiegu nowych 

linii kolejowych, które stanowią 
obecnie przedmiot konsultacji:
 W41 (kolor pomarańczowy przez 
gminy: Syców, Dziadowa Kłoda i 
Bierutów),
 W42 (kolor jasnoniebieski przez 
gminy: Oleśnica, Syców, Dziadowa 
Kłoda i Bierutów),
 W43 (kolor zielony – przebieg na 
terenie powiatu oleśnickiego po-
krywa się z W44),
  W44 (kolor granatowy przez 
gminy: Dziadowa Kłoda i Bieru-
tów).

Gmina Oleśnica za najkorzyst-
niejszy wariant uznała W41. Je-
dyny wariant przebiegający przez 
gminę Oleśnica (W42) został przez 
gminę oceniony jako niekorzystny. 

Uzasadnienie: „Proponowany 
przebieg KDP w Wariancie 42 (ja-
snoniebieski) jako jedyny przebie-
ga częściowo przez obszar gminy 
Oleśnica. Odległość od najbliższej 
zabudowy mieszkaniowej (ok. 200 
m od miejscowość Osada Leśna) 
wydaje się być niewystarczająca i 
będzie generowała opór mieszkań-
ców. Do miejscowości Osada Leśna 
dochodzi droga gminna asfaltowa, 
która kończy się w tej miejscowo-
ści. Przeprojektowanie Wariantu 
42 tak, aby omijał Osadę Leśną 

od południa, jest równoznaczne z 
uniknięciem budowy kosztowne-
go wiaduktu i umożliwi odsunię-
cie KDP na odległość większą niż 
wspomniane 200 m. Jednocześnie 
planowane włączenie do infra-
struktury PLK, do LK 181, na wy-
sokości Poniatowic nie przysłuży 
się mieszkańcom gminy. Dwie z 
trzech stacji na LK 181 (Poniatowi-
ce i Cieśle) znajdą się na wschód 
od tego włączenia. Trzecia stacja 
Jemielna Oleśnicka najprawdopo-
dobniej nie będzie rewitalizowa-
na (stacja oddalona od zabudowy 
mieszkaniowej)”. 

1 grudnia w świetlicy w Ligocie 
Polskiej odbyło się pierwsze spo-
tkanie konsultacyjne z przedsta-
wicielami Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego oraz z wykonawcą 
zadania – fi rmą Multiconsult Pol-
ska. Omówiono na nim projekt, 
odpowiedziano na pytania miesz-
kańców, sołtysów i radnych. 

Do 31 grudnia mogą wypełnić 
Państwo ankietę dotyczącą prefe-
rencji związanych z trasą kolejo-
wą i jej umiejscowieniem. Link do 
ankiety interaktywnej znajduje się 
na stronie Urzędu Gminy Oleśnica: 
htt p://olesnica.wroc.pl/news.php?t-
p=3&nid=3845&m=p. W siedzibie 

Urzędu dostępna jest również wer-
sja papierowa. Mają ją też sołtysi z 
Osady Leśnej, Poniatowic, Wszech-
świętego i Zarzyska.

Zachęcamy Państwa do wypeł-
nienia ankiety, głos mieszkańców i 
ich mobilizacja w tej kwestii są nie-
zbędne do wyłonienia korzystnego 
dla wszystkich rozwiązania.

Nowa linia 
elektroenergetyczna

Ruszają też konsultacje społecz-
ne projektu pod nazwą „budowa 
nowej linii elektroenergetycznej o 
napięciu 400 kV relacji Dobrzeń – 
Pasikurowice (Ostrów)”.

Przebieg linii zaplanowano po-
graniczem między gminą Oleśni-

ca a gminami Syców i Dziadowa 
Kłoda. Linia ma przebiegać m.in. 
w sąsiedztwie Zalesia i Junoszyna 
w sołectwie Ostrowina, Dębowe-
go Dworu w sołectwie Ligota Pol-
ska oraz Osady Leśnej. Jej łączna 
długość wyniesie ok. 40 km. Pra-
ce konstrukcyjne rozpoczną się 
w 2026 r. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na 2028 r.

Założeniem inwestora jest, aby 
budowa linii w jak najmniejszym 
stopniu ingerowała w życie miesz-
kańców i środowisko naturalne. 
Dlatego też docelowa trasa jest 
przedmiotem konsultacji z lokal-
nymi społecznościami i władzami 
samorządowymi. 

Za nami pierwsze spotkanie, 
które odbyło się w świetlicy w 
Ligocie Polskiej. Gminę reprezen-
towali: Krzysztof Skórzewski – za-
stępca wójta oraz Czesław Kacz-
marek radny z okręgu Ostrowina 
i Ligota Polska. O kolejnych termi-
nach będziemy Państwa informo-
wali na bieżąco na stronie Urzędu 
Gminy Oleśnica oraz na fanpage’u 
gminnym. Uwagi przekazane pod-
czas konsultacji społecznych mogą 
posłużyć do korekty przebiegu li-
nii czy lokalizacji stacji.

Do 31 grudnia mogą wypełniać 
Państwo ankietę dotyczącą prefe-
rencji związanych z przebiegiem 
planowanej nowej linii elektro-
energetycznej i jej umiejscowie-
niem. Link do ankiety interneto-
wej znajduje się na stronie Urzędu 
Gminy Oleśnica:

htt ps://budowalinii.pl/dobrzen-
-pasikurowice

Co na to mieszkańcy?

Temat jest poddawany konsultacji

Możliwy przegieg linii jest znany

Rusza duża inwestycja w Ligo-
cie Polskiej - rozbudowa miej-
scowej Szkoły Podstawowej.

15 grudnia w Urzędzie Gminy 
podpisana została umowa z fi rmą 
Vertus Rafał Pęcherz z Wielunia, 
która wykona rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Polskiej. 

Powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy 
z zapleczem) oraz infrastruktura 
towarzysząca (toalety, korytarze) o 
łącznej powierzchni 554 mkw. Pro-
jektowany budynek połączony zo-
stanie wewnętrznym korytarzem 
na poziomie przyziemia z istnie-

jącym obiektem i będzie miał dwa 
niezależne wejścia, w tym jedno 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Dobudowana część stanowić 
będzie odrębną strefę pożarową. 

Gmina na inwestycję uzyskała 
dofi nansowanie z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla jed-
nostek samorządu terytorialnego 
w wysokości 1.500.000 zł. Łączny 
koszt zadania to 3.367.110 zł. Odda-
nie inwestycji to pierwsza połowa 
2023 roku.

Wykonawca udziela gwarancji 
jakości na materiały, urządzenia i 
roboty na okres 84 miesięcy.  

Szkoła do rozbudowy

Już dziś można zobaczyć, jak to będzie wyglądać Uścisk dłoni i do roboty!


