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Czerwiec był kolejnym miesią-
cem, w którym odbierano drogi 
po remontach. Oddane w lecie, 
będą służyły mieszkańcom 
przez lata.

 Wyremontowana została dro-
ga gminna w Poniatowicach. Sta-
nowi ona dojazd do zabudowań 
mieszkalnych i pól uprawnych. 
Przed remontem wzdłuż drogi 
były obustronne ziemne pobocza. 
Były rozjeżdżone i nieutwardzone, 
co powodowało częściowe tamo-
wanie odpływającej wody z jezdni 
i jej podmakanie. Stan techniczny 
nawierzchni był zły. Widoczne 
były liczne ubytki, zapadnięcia i 
nierówności. 

W ramach remontu wykonano 
drogę jednojezdniową, dwukie-
runkową o szerokości 4 m i dłu-
gości ok. 213 m. Na całej długości 
drogi o nawierzchni bitumicznej 
zaprojektowano pobocza kruszy-
wowe o szerokości 0,75 m. Wyko-
nawcą był Pol-Dróg S.A. z Drawska 
Pomorskiego. Koszt inwestycji wy-
niósł 307.965 zł. 

  Remontu doczekał się także 
droga gminna w  Nieciszowie. 
Podobnie jak w przypadku dro-
gi w Poniatowicach również ona 
stanowi dojazd do zabudowań 
mieszkalnych i pól uprawnych. I 
w tym przypadku stan technicz-
ny nawierzchni był zły, z liczny-
mi ubytkami, zapadnięciami i 
nierównościami, a pobocza były 
rozjeżdżone i nieutwardzone, co 
powodowało częściowe tamowa-
nie odpływu wody z jezdni i jej 
podmakanie.

Powstała droga jednojezdnio-
wa, dwukierunkowa o szerokości 
3,5 m i długości ok. 337 m. Na całej 
długości drogi o nawierzchni bi-
tumicznej zaprojektowano pobo-
cza kruszywowe o szerokości 0,75 
m. Wykonawcą za 544.019 zł była 
również spółka Pol-Dróg. 

W przypadku obu dróg wyko-
nawca udzielił gwarancji jakości na 
materiały, urządzenia i roboty na 
84 miesiące z wyłączeniem ozna-
kowania poziomego, na które jest 
12-miesięczna gwarancja.

W lipcu rozpoczęło się podpi-
sywanie umów na kolejne drogo-
we remonty i inwestycje. 

 Jako pierwsza, 8 lipca, została 
w Urzędzie Gminy Oleśnica pod-
pisana umowa na „Wykonanie 
remontów dróg gminnych i we-
wnętrznych z kruszywa granito-
wego na terenie Gminy Oleśnica 
w ilości 32.420 m2”. Przedmiotem 
umowy, oprócz wykonania re-
montów, jest także równanie i 

profilowanie dróg gruntowych 
(w tym utwardzonych kruszy-
wem) przy użyciu równiarki 
drogowej i walca wibracyjnego 
w orientacyjnej ilości 35.000 m2. 
Zamawiający nie dopuszcza skła-
dowania odebranego kruszywa 
w miejscu wykonywania prac  – 
musi być ono bezpośrednio wbu-
dowywane na wskazaną przez 
gminę drogę w dniu dostawy. W 
szczególności gmina nie dopusz-
cza składowania materiału na 
pryzmie. Podany w umowie za-
kres prac jest szacunkowy i może 
ulec zmniejszeniu w zależności 
od przeprowadzonego przez sa-
morząd w trakcie wykonywania 
umowy przeglądu nawierzchni 
dróg. Wykonawcą zadania bę-

dzie MGP Orkan Sp. z o.o. Spółka 
kmandytowo-akcyjna z Wilczyc, 
a wynagrodzenie z tytułu wyko-
nania robót nie może przekroczyć 
kwoty 953.865 zł. Wszystkie robo-
ty Orkan wykona do 8 paździer-
nika lub do wyczerpania mak-
symalnej wartości zamówienia. 
Gwarancja jakości na materiały, 
urządzenia i roboty wynosi 12 
miesięcy, licząc od dnia odbioru 
końcowego. 

Po nowych drogach jeszcze w 
tym roku pojedzie nowy bus. 

  1 lipca w Urzędzie Gminy 
Oleśnica została podpisana umo-
wa na zakup 9-osobowego samo-
chodu przystosowanego do trans-

portu osób niepełnosprawnych z 
minimum 1 miejscem dla osoby 
na wózku inwalidzkim (możliwy 
demontaż 3 rzędu siedzeń), wypo-
sażonego w stalową, rozkładaną 
platformę najazdową. Wykonaw-
ca - Dom Samochodowy Germaz 
sp. z o.o. z Wrocławia - zapewni 
serwis gwarancyjny świadczony 
przez autoryzowaną stację obsługi 
z Wrocławia. Koszt samochodu to 
221.277 zł, z czego 105.000 zł po-
chodzi z dofi nansowania Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 
Auto trafi  do gminy do 21 grudnia 
2022 r. Będzie fabrycznie nowe, z 
roku produkcji 2022, wykonane 
zgodnie z obowiązującymi nor-
mami. 

Drogi na lato i na lata Temperatura na dworze rośnie, ale 
tempo inwestycyjne na drogach 

w gminie Oleśnica nie spada. 

Tak droga w Nieciszowie wyglądała przed remontem Teraz jest inaczej. Droga jest już odebrana

W Poniatowicach droga była taka... Poniatowice też mają nową drogę. Jest się z czego cieszyć!

LIGOTA MAŁA  I nie tylko. W 
ramach zadania strażacy dosta-
ną też sprzęt bojowy.

Została podpisana umowa po-
między gminą Oleśnica a Zakła-
dem Ogólnobudowlanym Dach-
-Bud Perdkowie s.c. na zadanie 
„Budowa remizy strażackiej wraz 
z wyposażeniem w sprzęt bojowy 
w miejscowości Ligota Mała”. 

W jego ramach zostanie wyko-
nana dokumentacja projektowa i 

wybudowany obiekt remizy stra-
żackiej. Przewidziane jest także  
doposażenie obiektu w sprzęt bo-
jowy: ciężki samochód ratowniczo-
gaśniczy z napędem 4x4 oraz lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy z 
napędem 4x4 o masie całkowitej 
do 3500 kg. 

Termin realizacji to grudzień 
2023 roku, a koszt 5.412.000 zł. 
Gmina na zadanie pozyskała 
3.200.000 rządowego Polskiego 
Ładu.  (ror)

Stanie remiza

Zbudują remizę w Ligocie Małej

Mali też się ścigali

W rozegranym niedawno Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland 9 pętli przebiegało przez teren gminy 
Oleśnica. Swoje wyścigi miały również dzieci, podzielone na trzy kategorie wiekowe - dla każdego uczest-
nika przewidziano prezenty, które wręczali m.in. wójt Marcin Kasina i przewodniczący Rady Gminy Tadeusz 
Kunaj.  (ror)


