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Wiosna, ruszyły budowy!
Rok potrwa największa obecnie
inwestycja Gminy Oleśnica - rozbudowa Szkoły Podstawowej w w
Ligocie Polskiej. Zakończyły się już
prace przygotowawcze przed wykonaniem zadania.
- W szkole powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy z zapleczem) oraz infrastruktura towarzysząca (toalety,
korytarze) o łącznej powierzchni
554 mkw. Projektowany budynek
połączony zostanie wewnętrznym
korytarzem na poziomie przyziemia z istniejącym obiektem i będzie
miał dwa niezależne wejścia, w tym
jedno dla osób z niepełnosprawnościami - przybliża inwestycję wójt
Marcin Kasina.
Gmina na rozbudowę placówki
uzyskała doﬁnansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 1.500.000 zł. A łączny
koszt zadania to 3.367.110 zł brutto.
Wykonawcą jest Vertus Rafał Pęcherz z Wielunia. Oddanie inwestycji przewidziano na pierwszą połowę 2023 roku.
Ruszyły dwa kolejne remonty
dróg - gminnej w Nieciszowie oraz
wewnętrznej - ulicy Cisowej - na
Spalicach.
W Nieciszowie zaprojektowano
drogę jednojezdniową, dwukierunkową, o szerokości 3,5 m i długości
ok. 337 m. Wykonawcą jest Pol-Dróg
Drawsko Pomorskie S.A., a koszt
wynosi 544.019 zł brutto.
W przypadku ulicy Cisowej remont zakłada wymianę nawierzchni
na odcinku długości ok. 200 m. Powstanie nawierzchnia z mieszanek
mineralno– bitumicznych. Wykonawcą jest Biobud Piotr Schabikowski. Koszt przedsięwzięcia to 159.900
zł brutto.
Mieszkańców ucieszy na pewno wiadomość, że Gmina uzyskała
194.350 zł dotacji celowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Dąbrowie.

11

Jesienią przygotowano projekty,
zimą rozstrzygnięto przetargi,
wiosną ruszyły prace.

Ulica Cisowa będzie jak nowa

Wszystkich ucieszy remont drogi w Dąbrowie

W Jenkowicach zbudowano chodnik

Kolejna umowa podpisana - tym razem na przebudowę sieci wodociągowej w
Brzezince

- Przypomnę, że została ona
zniszczona podczas remontu wiaduktu nad stacją Oleśnica Rataje.
Spowodowane to było „skracaniem”
objazdu przez samochody ciężarowe, do czego nieprzystosowana była
nawierzchnia. Jej stan wymagał pilnej interwencji - dlatego wszystkich
nas cieszy informacja o uzyskanych
funduszach - mówi gospodarz gminy.
W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie przetarg na to
zadanie. Dodatkowo, już z innych
środków, na odcinku 222 metrów

planowana jest budowa chodnika
oraz progów zwalniających.
Na początku kwietnia w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisana
została umowa na przeprowadzenie remontów dróg gminnych i
wewnętrznych masą na gorąco
oraz remonty cząstkowe emulsją i
grysem na terenie Gminy Oleśnica. Wykonawcą zadania będzie SP
Agrobud Wrocław Sp. z o.o. Umowa realizowana będzie od 4 kwietnia w terminie ośmiu miesięcy lub
do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, nie dłużej niż do 16

grudnia. Łączna wartość robót budowlanych wchodzących w zakres
zamówienia nie może przekroczyć
kwoty 393.600 zł brutto.
Podpisano też umowę na przebudowę sieci wodociągowej w
Brzezince, w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Inwestycja obejmuje
przebudowę sieci (w obrębie pasa
drogowego drogi powiatowej) o
łącznej długości ok. 778 m. Wykonawcą będzie El-San-Bud Adam
Jaskuła i Wspólnicy Sp. z o.o. z Jelcza-Laskowic, a wartość zamówienia wynosi 500.001 zł brutto. Na to

zadanie Gmina Oleśnica uzyskała
wsparcie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości 533.239 zł dla gmin, w których
funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).
A kolejna inwestycja jest już zakończona. W Jenkowicach odebrano
III etap przebudowy drogi gminnej.
Zakres robót obejmował budowę
chodnika wraz z odwodnieniem
drogi. Wykonawcą wszystkich etapów był Tom Trans Tomasz Walczak.

