
Czerwiec i lipiec 2022 r. 
przyniosły finalizację 
dużej inwestycji w Dą-

browie (chodnika łączącego 
trzy sąsiadujące gminy) jak 
i start kilku nowych przed-
sięwzięć, na efekty których 
jeszcze chwilę będziemy mu-
sieli poczekać. Zaczniemy 
jednak od „drugiego rozda-
nia” w Rządowym Funduszu 
Polski Ład - w jego wyniku 
gmina Oleśnica pozyskała 
aż 12 000 000 złotych na 
budowę dróg oraz kanali-
zację sanitarną.

II ROZDANIE W POLSKIM ŁADZIE

Gmina Oleśnica działa na 
wielu płaszczyznach, wy-
korzystując zarówno środ-
ki własne jak i pozyskując 
środki zewnętrzne. We 
wspomnianym naborze 
Programu Inwestycji Stra-
tegicznych na liście przyję-
tych wniosków znalazły się: 

● Infrastruktura drogowa - Bu-
dowa dróg i remonty dróg na te-
renie Gminy Oleśnica, tzw. „Pa-
kiet Drogowy”.
W uzasadnieniu złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
czytamy: „Gmina Oleśnica 
jest gminą, która w ostat-
nich latach zanotowała duży 
wzrost populacji. W związ-
ku z intensywną zabudową 
niezbędne za tym jest roz-
budowywanie infrastruktu-
ry drogowej oraz remonty 
istniejącej już infrastruk-
tury. Rocznie Gmina Ole-
śnica na bieżące remon-
ty dróg oraz przebudowy 
dróg  wydaje ok. 1 milio-
na złotych, ma to związek 
z tym, że nośność istnieją-
cych dróg nie jest gotowa 
na ciężki transport wyko-
rzystywany w celach bu-
dowlanych, a wspomnia-
na wcześniej intensywna 
zabudowa gminy się do 
tego przyczynia. Dotyczy 
to przede wszystkim dróg 
dojazdowych głównych do 
miejscowości. Niezbędnym 
jest poprawa istniejącej już 
infrastruktury oraz jej roz-
budowa w celu dostosowa-
nia  infrastruktury drogo-
wej do zmian zachodzących 
na terenie Gminy Oleśni-
ca”. Przewidywana war-
tość inwestycji (w PLN) 
7.368.200,00; Dofinanso-
wanie - 7.000.000,00

● Infrastruktura wodno-kanali-
zacyjna - Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w m. Dąbrowa
„Miejscowość Dąbrowa 
obecnie nie posiada kanali-
zacji. Budowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej wpły-
nie na jakość życia miesz-
kańców oraz spowoduje roz-
budowę sieci kanalizacyjnej 
na trenie Gminy Oleśnica, 
która jest skanalizowana w 
26 %. Miejscowość Dąbro-
wa w ostatnich latach zy-
skała na atrakcyjności pod 
kątem zabudowy mieszka-
niowej bo jest położona w 
pobliżu wybudowanej kil-
ka lat temu drogi ekspre-
sowej S8 i węzła Oleśnica 
Zachód. Obecnie gospodar-
stwa w miejscowości Dąbro-
wa, ze względu na brak sie-
ci kanalizacyjnej, korzystają 
z tzw. szamb albo przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków. W wielu przypadkach 
szamba są już stare i nie-
szczelne.  Nieszczelność 
zbiornika grozi zanieczysz-
czeniem bakteriologicznym 
i chemicznym gleby oraz 
wody. Mając na uwadze po-
wyższe niezbędnym jest dal-
sza rozbudowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Oleśnica”. Przewi-
dywana wartość inwestycji 
- 5.263.000,00; Dofinanso-
wanie - 5.000.000,00. Po-
zyskane środki pozwolą na 
realizację tych bardzo po-
trzebnych,  lecz ze wzglę-
du na finanse bardzo trud-
nych do wykonania własnym 
sumptem przedsięwzięć.

Są już także wyniki III edy-
cji Programu, skierowanej 
tym razem do gmin i po-
wiatów, w których funkcjo-
nowały PGR-y. Gmina Ole-
śnica pozyskała tą drogą 
2 000 000 złotych na bu-
dowę ciągu pieszo- rowe-
rowego w Sokołowicach.

CHODNIK ŁĄCZĄCY 
TRZY GMINY PO ODBIORZE
Druga połowa lipca to 
przede wszystkim zakończe-
nie kolejnej dużej inwestycji 
● budowy chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 340 
na odcinku od Nowosiedlic 
do granicy z miastem Ole-
śnica. Odbiór końcowy tego 
zadania odbył się w obec-
ności Dyrektora ds. Inwe-
stycji Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
Pana Mariusza Wawro oraz 
Radnego Jacka Bartosika. W 
ramach ww. przedsięwzię-
cia, działania obejmowały:
● budowę chodnika wzdłuż 

drogi wojewódzkiej,
● budowę zjazdów bitumicz-
nych indywidualnych,
● przebudowę skrzyżo-
wania w km 76 + 439,55,
● usunięcie wszystkich ko-
lizji, jakie wystąpią na prze-
budowywanym odcinku,
● budowę przepustów przy 
łącznicach węzła S8.
Chodniki zostały wykona-

ne w technologii bitumicz-
nej, wygrodzone od strony 
terenu opornikiem betono-
wym 12x25 cm, a od jezdni 
oddzielone krawężnikami 
15x30 cm. Pomiędzy jezdnią 
a krawężnikiem zaprojekto-
wano ściek z dwóch rzędów 
kostki betonowej 16x16 cm.

Inwestycja ruszyła pod 
koniec 2020 r. Wykonaw-
cą była firma Tomasz Wal-
czak TOM TRANS z Ole-
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Ulica Bukowa w Spalicach doczekała się kompleksowej modernizacji. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia
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Chodnik w Dąbrowie połączył trzy gminy

W 2022 roku Powiat Oleśnicki 
planuje wyremontować 
i przebudować około 20 km dróg
Panie starosto, jakie dofi-
nansowanie z Polskiego Ładu 
otrzymał Powiat Oleśnicki? 
20 529 500 mln zł. Tyle pozy-
skał Powiat Oleśnicki w obu 
edycjach Programu Polski 
Ład. W I edycji zostały dofi-
nansowane trzy inwestycje 
kwotą 11 979 500 zł, zaś w 
II edycji wsparcie uzyskały 
dwie inwestycje na kwotę 8 
550 000 zł.
Czym kierujecie się  
przy wyborze inwestycji?
Współpraca ponad podzia-
łami. Staramy się tak dzie-
lić środki, aby rozwój po-
wiatu był zrównoważony. 
Stawiamy na współpra-
cę z samorządami, bo, jak 
do tej pory, takie rozwią-
zanie się sprawdza. Dany 
wójt lub burmistrz najle-
piej zna potrzeby miesz-
kańców czy priorytety swo-
jej gminy. Przykładem 
niech będzie przebudowa 
powiatowej drogi nr 1475D 
w Łuczynie, której odbio-
ru dokonaliśmy w kwiet-
niu. Remont kilometrowe-
go odcinka to efekt pracy 
zespołowej, a konkretnie 
dwóch samorządów. Po-
wiat oleśnicki powierzył 
gminie Dobroszyce prze-
prowadzenie tego zadania, 
które dofinansował poło-
wą kwoty. Przedsięwzięcie 
kosztowało 1.1 mln zł.
Jakie inne inwestycje drogo-
we udało się sfinalizować  
ostatnio?
Chodnik przy skrzyżo-
waniu powiatowych dróg 
1464D i 1496D oraz przej-
ście dla pieszych nieopo-
dal to efekt zakończonej  
inwestycji w Wyszogro-
dzie, w gminie Oleśnica. 
Zadania zrealizował Za-
rząd Dróg Powiatowych. 
Wartość obu inwestycji 
to 310 416 zł. Dofinanso-
wanie ze środków Rządo-
wego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosło 178 371,04 
zł. Odbioru doczekał się 
również chodnik łączą-
cy Stradomię Wierzchnią 
ze Stradomią Dolną. Obie 
inwestycje, zrealizowane 
przez Powiat Oleśnicki z 
dofinansowaniem gminy 
Syców i Dziadowej Kłody, 
pochłonęły ponad 800 000 
zł. W maju zakończył się 
remont odcinka o długo-
ści 1,2 km od węzła Szczo-
drów w kierunku Stradomi 
Wierzchniej. Inwestorem 
był Powiat Oleśnicki. Koszt 
inwestycji to 639 017,53 zł.
Jakie inwestycje drogowe są 
w trakcie realizacji?
Przebudowa ul. Łukanow-
skiej i Stawowej w Oleśni-

cy – etap 2 i 3, obejmująca 
wykonanie około 1210 m 
nowej konstrukcji jezdni. 
Zadanie uzyskało wspar-
cie w ramach I edycji Pol-
skiego Ładu, w wysokości 
5 795 000 zł. Dofinanso-
wanie miasta Oleśnicy wy-
nosi 100 000 zł. Całkowi-
ty koszt to ok. 7 150 000 
zł. Kolejną inwestycją jest 
przebudowa drogi powia-
towej 1500D na 6-kilome-
trowym odcinku Dziado-
wa Kłoda – Dalborowice, 
dofinansowana kwotą 2 
850 000 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wsparcie gminy Dziadowa 
Kłoda to 200 000 zł. War-
tość zadania wynosi ok. 
4 200 000 zł. Wykonuje-
my też chodnik na drodze 
powiatowej 1500D wraz z 
kanalizacją deszczową w 
Dziadowej Kłodzie. Całość 
pochłonie ok. 820 000 zł, 
przy wsparciu miejscowe-
go samorządu kwotą 400 
000 zł. Wykonawca ma za 
zadanie wybudować 762 
m chodnika i 280 m kana-
lizacji. Te inwestycje do-
czekają się końca jeszcze w 
tym roku. W sumie w 2022 
r. Powiat Oleśnicki planu-
je wyremontować i przebu-
dować ok. 20 km dróg. 
Proszę wymienić dwie pozo-
stałe inwestycje, które uzy-
skały wsparcie z I edycji Pol-
skiego Ładu.
Przebudowa drogi nr 
1459D poprzez wykonanie 
nakładki na odcinku wy-
noszącym około 4,5 km od 
Posadowic do Sątoka. Za-
danie za 3 103 468,49 zł 
zrealizuje firma Eurovia. 
Uzyskane wsparcie wy-
nosi 2 493 750 zł. Dru-
gim przedsięwzięciem jest 
przebudowa drogi 1469D 
poprzez wykonanie na-
kładki bitumicznej na od-
cinku Cieśle, Wyszogród, 
Nowoszyce, Gręboszyce, 
Smolna. Długość drogi wy-
nosi 6,4 km. Inwestycja 
pochłonie 4 758 497,90 zł, 

zaś dofinansowanie wyno-
si 3 690 750 zł.
Powiat pozyskał również do-
finansowanie o łącznej kwo-
cie 800 000 zł na termomo-
dernizację obiektów domu 
dziecka w Bierutowie. 
W ramach tej inwestycji 
planujemy przyłączenie 
do sieci gazowej placówek 
opiekuńczo-wychowaw-
czych w Bierutowie. Zada-
nie zrealizuje Polska Spół-
ka Gazownictwa sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie, Od-
dział Gazowniczy we Wro-
cławiu. Spółka posiada do-
kumentację projektową 
dla tego zadania, które za-
kresem obejmuje wykona-
nie gazociągu średniego 
ciśnienia do dwóch bu-
dynków: CAOPO-W przy 
ul. 1 Maja 8c oraz Pogo-
towia Opiekuńczego przy 
ul.1 Maja 9g. Zgodnie z za-
wartymi umowami, termin 
przyłączenia to 15 listopa-
da 2022 r. Rozpoczęcie ro-
bót planowane jest w lipcu, 
a zakończenie we wrze-
śniu. Realizacja tego pro-
jektu znacząco przyczyni 
się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, co pozy-
tywnie wpłynie na popra-
wę stanu zdrowia miesz-
kańców powiatu oraz stanu 
środowiska naturalnego. ●

● Rozmowa z wicestarostą Stanisławem Stępniem

Inwestycje, które 
uzyskały wsparcie 
w ramach II naboru  
Polskiego Ładu 
● Wymiana nawierzchni 
na drodze powiatowej nr 
1497D na odcinku Biskupi-
ce-Działosza. Pozyskana 
kwota 5 700 000 zł. Obej-
muje odcinek 7 km
● Wymiana nawierzchni 
na drodze powiatowej nr 
1461D – odcinek Kijowice
●Kruszowice. Pozyskana 
kwota 2 850 000 zł. Obej-
muje odcinek 2,8 km.
Obie inwestycje będą reali-
zowane w roku przyszłym.
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śnicy, która 
w ramach ustalonego wy-
nagrodzenia udzieliła gwa-
rancji jakości na materiały, 
urządzenia i roboty na 60 
miesięcy. Koszt inwestycji 
to 1 379 125 złotych brutto, 
z czego 697 613,57 złotych 
stanowiło dofinansowanie od 
DSDiK (Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei, Porozumie-
nie nr DSDiK/21/2019 r.).

PRZEBUDOWA 
ULICY BUKOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI SPALICE 
W TOKU
12 lipca (po dopełnieniu 
wszystkich formalności i 
uzyskaniu koniecznych po-
zwoleń) przekazano plac bu-
dowy, a dzień później ruszyła 
długo wyczekiwana inwe-
stycja - „Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowo-
ści Spalice – ulica Bukowa”. 

Przedmiotem zamówie-
nia jest przebudowa ww. uli-
cy o długości około 700 m 
wraz z kanalizacją deszczo-
wą. Wykonawcą jest firma 
TOM TRANS Tomasz Wal-
czak z Oleśnicy, a koszt prze-
budowy to 2 561 240,22 zł 
brutto. 

Zakres robót obejmuje 
przebudowę nawierzchni 
drogi, budowę kanalizacji 
deszczowej oraz usunięcie 
kolizji z kanalizacją sanitar-
ną i oświetleniem ulicznym 
w tym między innymi:
● rozebranie nawierzch-
ni z kostki betonowej, na-
wierzchni bitumicznych, 
tłuczniowych i gruntowych 
oraz pozostałych elemen-

tów pasa drogowego z wy-
wozem i utylizacją,
● wycinkę istniejących krze-
wów i drzew samosiejek,
● roboty ziemne (wykopy) z 
wywozem i utylizacją urobku,
● wykonanie konstruk-
cji jezdni o nawierzchni z 
kostki betonowej,
● regulację pionową stu-
dzienek dla włazów kanaliza-
cyjnych i teletechnicznych, 
zaworów wodociągowych z 
wymianą uszkodzonych na 
nowe,
● wykonanie prac porząd-
kowych, wraz z obsianiem 
trawników metodą siewu – 
wykonawca wykona trawni-
ki w granicach całego pasa 
drogowego,
● wykonanie projektu oraz 
wdrożenie organizacji ru-

chu zastępczego,
● wdrożenie organizacji 
ruchu docelowego (w tym: 
tablice znaków pionowych, 
oznakowanie poziome cien-
kowarstwowe),
● demontaż i przebudowa 
istniejącej kanalizacji sa-
nitarnej,
● oczyszczenie rowów z na-
mułu wraz z wyprofilowa-
niem skarp i przeciwskarp,
● przestawienie słupów 
oświetleniowych wraz z 
fundamentami.

Zamówienie należy zre-
alizować w terminie do 6 
miesięcy od dnia protoko-
larnego przekazania placu 
budowy, a wykonawca udzie-
la gwarancji jakości na ma-
teriały, urządzenia i roboty 
na 84 miesiące z wyłącze-

niem oznakowania pozio-
mego, na które Wykonaw-
ca udziela 12-miesięcznej 
gwarancji, licząc od dnia od-
bioru końcowego przedmio-
tu umowy.

POCZĄTEK LIPCA PRZYNIÓSŁ 
RÓWNIEŻ PODPISANIE TRZECH 
WAŻNYCH UMÓW:
4 lipca 2022 r. doszło do 
podpisania umowy pomię-
dzy Gminą Oleśnica a Za-
kładem Ogólnobudowlanym 
„DACH-BUD” Perdkowie 
spółka cywilna Krzysztof 
Perdek, Zbigniew Perdek na 
zadanie „Budowa remizy 
strażackiej wraz z wypo-
sażeniem w sprzęt bojo-
wy w miejscowości Ligota 
Mała”. W ramach zadania 
zostanie wykonana doku-
mentacja projektowa oraz 
wybudowany obiekt remizy 
strażackiej, która zostanie 
doposażona w sprzęt bojowy 
- ciężki samochód ratowni-
czo-gaśniczy z napędem 4x4 
oraz lekki samochód ratow-
niczo-gaśniczy z napędem 
4x4 o masie całkowitej do 
3500 kg. Termin realizacji 
to grudzień 2023 r., koszt 5 
412 000,00 zł z czego kwo-
ta 3 200 000,00 zł pochodzi 
z Programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

Kolejna umowa dotyczy 
9-osobowego samocho-
du przystosowanego do 
transportu osób niepeł-
nosprawnych z minimum 
1 miejscem dla osoby na wóz-
ku inwalidzkim. Trafi on do 

jednej z placówek oświato-
wych na terenie Gminy Ole-
śnica. Wartość samochodu 
to 221 277,00 zł z czego 105 
000,00 zł pochodzi z dofinan-
sowania Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (PFRON). 
Samochód zostanie dostar-
czony do 21 grudnia 2022 
r. przez D.S.Germaz - Zabu-
dowy specjalistyczne pojaz-
dów z Wrocławia.

13 lipca natomiast pod-
pisana została umowa  na 
zadanie dotyczące „Wy-
konania remontów dróg 
gminnych i wewnętrz-
nych z kruszywa grani-
towego na terenie Gminy 
Oleśnica w ilości 32 420,00 
m2”. Oprócz wykonania sa-
mych remontów, przedmio-
tem umowy jest także rów-
nanie i profilowanie dróg 
gruntowych (w tym utwar-
dzonych kruszywem) przy 
użyciu równiarki drogowej i 
walca wibracyjnego w orien-
tacyjnej ilości 35 000 m2. 
Wykonawcą ww. zadania bę-
dzie firma MGP Orkan Sp. 
z o.o. Spółka Komandyto-
wo - Akcyjna z siedzibą w 
Wilczycach, a wynagrodze-
nie z tytułu wykonania ro-
bót nie może przekroczyć 
kwoty 953 865,00 zł brut-
to. Wszystkie roboty wyni-
kające z niniejszej umowy 
Wykonawca wykona w ter-
minie do 08.10.2022 r. lub 
do wyczerpania maksymal-
nej wartości zamówienia.

Ta, utrzymująca się od po-
nad dekady tendencja, jest 
dobrym prognostykiem na 
przyszłość i powoduje u nas 
mobilizację do jeszcze sku-
teczniejszej pracy.●

Ulica Bukowa w Spalicach doczekała się kompleksowej modernizacji. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia

Strażacy z Ligoty Małej mają powody do zadowolenia. Otrzymają nową remizę i sprzęt 

Wójt Marcin Kasina i radny Jacek Bartosik (z lewej) na odbiorze chodnika 

Chodnik w Dąbrowie połączył trzy gminy

Planowanie nowej 
infrastruktury, roz-
budowa istniejących 
obiektów oraz prze-
budowy i remonty 
tych wymagających 
interwencji to stały 
obraz działań podej-
mowanych w gminie 
Oleśnica. Mamy co-
raz więcej do zaofero-
wania mieszkańcom, 
których z roku na rok 
przybywa.




