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Dwa pierwsze kwartały 2022 
r. stały w gminie Oleśni-
ca pod znakiem inwesty-

cji. Wojna na terytorium Ukrainy 
i związany z tym napływ uchodź-
ców z tego kraju nie opóźniły pla-
nowanych przedsięwzięć. Działamy 
szerzej, pomagając potrzebującym 
i jednocześnie realizując inwesty-
cje infrastrukturalne, które mimo 
różnych przeciwności udaje się ter-
minowo wykonać. Poniżej krótkie 
omówienie tego, co już udało się 
w tym roku zrobić oraz wzmian-
ki o istotnych przedsięwzięciach 
będących w różnej fazie zaawan-
sowania.

Edukacja i Kultura
Rozwój zaplecza edukacyjnego za-
wsze był jednym z priorytetów gmi-
ny Oleśnica. Stały przyrost liczby 
mieszkańców wymaga rozbudo-
wy istniejących placówek, zarówno 
szkół jak i oddziałów żłobkowych. 
Bardzo ważne jest utrzymanie jed-
nozmianowości (co z powodzeniem 
się udaje) oraz zapewnienie opie-
ki najmłodszym.

Pod koniec grudnia 2021 r. zakoń-
czyła się istotna inwestycja eduka-
cyjna-  dostosowanie pomieszczeń 
do prowadzenia trzeciego oddziału 
żłobka gminnego przy ul. Wileńskiej 
w Oleśnicy. Od stycznia bieżącego 
roku doposażano pomieszczenia, 
a uroczyste „przecięcie wstęgi”, w 
obecności Wojewody Dolnośląskie-
go Jarosława Obremskiego,  na-
stąpiło 25 maja. Powstały oddział 
przyjmie 25 podopiecznych już 1 
czerwca. Wykonawcą tego zadania 
była firma AG-BUD Krystian Ko-
rus z Ligoty Polskiej. Gmina uzy-
skała dofinansowanie na w/w in-
westycję w ramach programu pod 
nazwą „Resortowy program roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021”. 
Kwota dofinansowania wyniosła 
483 180,80 zł.

W kwietniu ruszyło kolejne duże 
przedsięwzięcie w Ligocie Polskiej 
- rozbudowa szkoły podstawowej. 
Powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy z 
zapleczem) oraz infrastruktura to-
warzysząca (toalety, korytarze) o 
łącznej powierzchni 554 mkw. Pro-
jektowany budynek połączony zo-
stanie wewnętrznym korytarzem 
na poziomie przyziemia z istnie-
jącym obiektem i będzie posiadał 
dwa niezależne wejścia, w tym jedno 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Dobudowana część stanowić bę-
dzie odrębną strefę pożarową. Gmi-
na, na wzmiankowaną inwestycję, 
uzyskała dofinansowanie z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego w wysokości 1 500 000 
złotych, łączny koszt zadania to 

3 367 110,19 zł brutto. Wykonaw-
cą jest firma Vertus Rafał Pęcherz 
z Wielunia. Oddanie inwestycji to 
pierwsza połowa 2023 roku.

Gmina inwestuje też w kultu-
rę. Na ukończeniu jest general-
ny remont świetlicy wiejskiej w 
Bogusławicach. Nad salą głów-
ną wymieniono pokrycie dacho-
we wraz z remontem konstrukcji 
dachu oraz dociepleniem, wyre-
montowano też ściany poprzez wy-
konanie płyt G-K na stelażu oraz 
elewację zewnętrzną. Na pokrycie 
dachu Gmina otrzymała dofinan-
sowanie  w wysokości 30 000 zło-
tych w ramach konkursu Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi 2021.

Inwestycje drogowe
Gmina nie zapomina również o 
infrastrukturze drogowej. Drugi 
kwartał 2022 r. to m.in. trzy ko-
lejne remonty oraz osiem umów 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej.

Zakończył się remont drogi we-
wnętrznej - ulicy Cisowej w miej-
scowości Spalice. Wymieniono ist-
niejącą nawierzchnię bitumiczną 
jezdni na odcinku długości ok. 200 
m na nawierzchnię z mieszanek 
mineralno– bitumicznych wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszy-
wa łamanego oraz wzmocnieniem 
podłoża kruszywem stabilizowa-

nym cementem. Wykonawcą była 
firma BIOBUD Piotr Schabikow-
ski, a koszt przedsięwzięcia to 159 
900,00 zł brutto.

Kończą się prace przy dwóch in-
nych przedsięwzięciach - remon-
cie drogi gminnej w miejscowo-
ści Poniatowice (dz. nr 532, 535, 
519/2 AM 2) oraz remoncie dro-
gi gminnej w miejscowości Nie-
ciszów (dz. nr 307 428, 293 AM 2). 
W przypadku pierwszej inwestycji, 
zaprojektowano drogę jednojezd-
niową, dwukierunkową o szeroko-
ści 4 m i długości ok. 213,30 m. Na 
całej długości drogi o nawierzchni 
bitumicznej zaprojektowano po-
bocza kruszywowe o szerokości 
0,75 m. Wykonawcą jest „POL-
-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” 
S.A., a koszt to 307 965,78 zł brut-
to. Drugie przedsięwzięcie to dro-
ga jednojezdniowa, dwukierunko-
wa o nawierzchni bitumicznej. Na 
całej jej długości zaprojektowano 
pobocza kruszywowe o szeroko-
ści 0,75 m. Wykonawcą jest rów-
nież „POL-DRÓG DRAWSKO PO-
MORSKIE” S.A., a koszt wynosi 544 
019,15 zł brutto.

Podpisane zostały także umowy 
na wykonanie dokumentacji projek-
towo- kosztorysowej dla przebudo-
wy dróg wewnętrznych w Spalicach 
(Wrzosowa oraz Świerkowa), Cie-
ślach (dz. nr 66/41), Piszkawie (dz. 

nr 107), Bogusławicach (dz. nr 187 i 
179), Ligocie Małej (dz. nr 198/12), 
Ligocie Wielkiej (dz. nr 248) oraz 
na budowę chodnika w pasie dro-
gi gminnej w m. Świerzna (wraz z 
kanalizacją deszczową, dz. nr 139). 
Realizację podzielono na 3 etapy:
●  Etap I – Opracowanie koncep-

cji projektu,
●  Etap II – Opracowanie kom-

pletnej dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej,

●  Etap III – Uzyskanie decyzji ze-
zwalających na realizację robót 
budowlanych.

Termin realizacji – do 28. 11.2022 
r. (z wyjątkiem ulicy Świerkowej – 
termin realizacji do 05.11.2022 r.). 
Na bieżąco będą również na tere-
nie gminy Oleśnica przeprowadza-
ne remonty dróg gminnych i we-
wnętrznych masą na gorąco oraz 
remonty cząstkowe emulsją i gry-
sem. Umowa, podpisana z firmą 
SP AGROBUD Wrocław Sp. z o.o. z 
Wrocławia, opiewa na  kwotę 393 
600,00 zł brutto. Rzeczywiste wy-
nagrodzenie należne wykonawcy 
będzie ustalane na podstawie fak-
tycznie zleconych i wykonanych 
ilości robót oraz potwierdzonych 
obmiarem powykonawczym zaak-
ceptowanym przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca 
udziela gwarancji jakości na mate-
riały, urządzenia i roboty na okres 
12 miesięcy, licząc od dnia odbio-
ru zlecenia jednostkowego.

Ponadto, gmina Oleśnica pozy-
skała 194 350 zł pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego na 
zadanie "remont drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miej-
scowości Dąbrowa". Droga została 
zniszczona podczas remontu wia-
duktu nad stacją Oleśnica Rataje. 
Spowodowane to było "skróceniem 
sobie" objazdu przez samochody 
ciężarowe. W najbliższym czasie 
przeprowadzony zostanie przetarg 
na ww. zadanie. Dodatkowo, już z 
innych środków, na odcinku 222 
m planowana jest budowa chod-
nika oraz progów zwalniających.

Należy też wspomnieć o zakoń-
czonych pracach w Jenkowicach - 
odebrano tam III etap przebudowy 
drogi gminnej nr 102146D, 102147D 
w zakresie budowy chodnika wraz 
z odwodnieniem drogi. Wykonawcą 
wszystkich etapów była firma TOM 
TRANS Tomasz Walczak.

Infratruktura wodno
-ściekowa
Trwa gruntowna modernizacja Sta-
cji Uzdatniania Wody w miejsco-
wości Krzeczyn, zaopatrującej w 
wodę takie miejscowości jak: Krze-
czyn, Piszkawa, Ligota Mała, By-
stre, Nieciszów, Zimnica oraz Nowa 

Ligota. Kompleksowa modernizacja 
Stacji obejmuje zarówno kapitalny 
remont  urządzeń istniejących, jak 
i rozbudowę o nową infrastruktu-
rę, co zdecydowanie zwiększy jej 
wydajność oraz blisko trzykrotnie 
poprawi możliwość magazynowa-
nia wody uzdatnionej przy okazji 
poprawiając niezawodność pracy 
oraz zmniejszając koszty eksplo-
atacji. Kilka dni temu dotarł drugi 
zbiornik na wodę czystą o pojem-
ności 100 m3. Uruchomiona zo-
stała już nowa linia uzdatniania 
wody, której włączenie do syste-
mu planowane jest do 30 czerw-
ca, po przeprowadzeniu niezbęd-
nych prób. Prace modernizacyjne 
idą zgodnie z harmonogramem. 

Przebudowana zostanie również 
sieć wodociągowa w miejscowo-
ści Brzezinka. Zadanie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” wykona 
firma “EL-SAN-BUD Adam Jaskuła 
i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Jelczu-Laskowicach, a jego war-
tość wyniesie 406 504,88 zł net-
to (500 001 zł brutto). Planowana 
inwestycja obejmuje przebudowę 
sieci wodociągowej (w obrębie pasa 
drogowego drogi powiatowej pod 
zarządem ZDP w Oleśnicy) o łącz-
nej długości ok. 778 m. Realizację 
podzielono na dwa etapy:

a. Etap I: wykonanie dokumen-
tacji projektowej - termin wyko-
nania 6 miesięcy od dnia zawar-
cia umowy,

b. Etap II: wykonanie przebu-
dowy sieci wodociągowej wraz z 
niezbędną armaturą oraz przyłą-
czami - termin 8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy z zastrzeżeniem, 
że okres wykonywania robót nie 
może być dłuższy niż 2 miesiące.

Na to przedsięwzięcie gmina Ole-
śnica uzyskała wsparcie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w wysokości 533 239,43 zł 
- dla gmin, w których funkcjono-
wały państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej (PGR-y).

Gmina Oleśnica działa na wie-
lu płaszczyznach, wykorzystując 
zarówno środki własne jak i po-
zyskując środki zewnętrzne. Wiele 
zależy od „drugiego rozdania” w 
Rządowym Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 
Złożone tam zostały m.in. wnio-
ski na budowę: kanalizacji w Dą-
browie, przedszkola gminnego ze 
stołówką i zapleczem gastrono-
micznym dla 150 dzieci, chodnika 
w Sokołowicach oraz tzw. „Pakiet 
Drogowy”. Liczymy na pozytywne 
rozstrzygnięcie przynajmniej kil-
ku wniosków, dzięki czemu gmi-
na pozyskałaby fundusze na wie-
le potrzebnych, lecz ze względu na 
finanse bardzo trudnych do wyko-
nania przedsięwzięć. ●

Tak w 2022 r.inwestuje Gmina Oleśnica
Nowy oddział gminnego żłobka, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej, rozbudow 
wielu dróg, a także modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie to gminne inwestycje 2022

Nowy oddział żłobkowy przy ul. Wileńskiej już otwarty

Kolejne drogi w gminie doczekały się modernizacji




