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Ochotnicze straże pożarne w 
Gminie Oleśnica to jedna z najważ-
niejszych i najaktywniejszych or-
ganizacji pozarządowych. Dbają o 
bezpieczeństwo mieszkańców, ale 
są też centrami życia społecznego 
w swoich wsiach. Samorząd gminy 
docenia działania strażaków-ochot-
ników, wspiera je, inwestuje w bazę 
i sprzęt.   

4 lipca w Urzędzie Gminy Ole-
śnica podpisano umowę na budowę 
remizy strażackiej wraz z wyposa-
żeniem w sprzęt bojowy w Ligocie 
Małej. Przedmiotem zamówienia 
jest po pierwsze wykonanie doku-
mentacji projektowej tego zadania 
(za 65 tys. zł), która powstanie na 
podstawie programu funkcjonal-
no-użytkowego, po drugie wybu-
dowanie i oddanie do użytkowania 
obiektu (za 3,66 mln zł), a po trzecie 
doposażenie obiektu w sprzęt bojo-
wy. Będą to fabrycznie nowe samo-
chody: ciężki ratowniczo-gaśniczy z 
napędem 4x4 marki Scania (za 1,29 
mln zł) i lekki ratowniczo-gaśniczy 
uterenowiony z napędem 4x4 marki 
Ford (za 393 tys. zł). 

Za wykonanie przedmiotu umo-
wy gmina zapłaci wykonawcy 
łącznie 5.412.000 zł. Samorząd na 
inwestycję pozyskał 3.200.000 zł z 
Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych. 

Samochody przyjadą do OSP w 
ciągu 12 miesięcy, a remiza stanie 
do 15 grudnia 2023 roku. Założe-
nia są takie, aby do końca tego roku 
zamknąć stan surowy budynku. 
Wykonawca - którym będzie Za-
kład Ogólnobudowlany "Dach-Bud" 
Perdkowie spółka cywilna Krzysz-
tof Perdek, Zbigniew Perdek z Ole-
śnicy - udzieli gwarancji jakości na 
materiały, urządzenia i roboty bu-
dowlane na okres 84 miesięcy, a na 
samochody gwarancji i rękojmi na 
2 lata. 

Z tą dobrą informacją wójt Marcin 
Kasina oraz kierownik Referatu Bu-
downictwa i Infrastruktury Urzędu 
Gminy Paweł Łobacz przyjechali w 
środę 20 lipca na spotkanie ze stra-
żakami OSP Ligota Mała. 

Dlaczego nowa remiza stanie wła-
śnie w tej miejscowości? 

Obecna strażnica znajduje się 
w budynku wiejskiej świetlicy i 

na obecne warunki stała się zbyt 
ciasna. A jednostka, działająca w 
krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym, wymaga lepszych 
standardów. Władze gminy mają 
świadomość tych potrzeb. Mówili 
o tym obecni na spotkaniu prezes 
OSP Ligota Mała Piotr Kaspryszyn 
oraz naczelnik Wojciech Śliwiński. 
Dodajmy, że OSP w Ligocie Małej 
w 2021 roku wyjeżdżała do akcji 27 
razy, w tym do 11 pożarów i 16 in-
nych miejscowych zagrożeń.

Wójt Marcin Kasina, nie kryjąc za-
dowolenia z rozpoczęcia inwestycji, 
powiedział: „Nasze intensywne sta-
rania przyniosły skutek. Skorzysta-
liśmy ze środków zewnętrznych po-
zyskanych przez gminę w ramach 
walki z pandemią. Okazało się, że 
możemy te fundusze przetransfero-
wać na potrzeby strażaków. To nie-
mała kwota, bo 3 miliony 200 tysięcy 
złotych. Koszt nowej remizy opiewa 
na 5 milionów 400 tysięcy. Resztę 
pokryje gmina. I bardzo istotna in-
formacja, na którą wszyscy czekali 
to to, że w ramach tej inwestycji OSP 
w Ligocie Małej otrzyma dwa nowe 
pojazdy gaśnicze". 

Wójt dodał też: „W tym miejscu 
pragnę podziękować wszystkim ini-
cjatorom rozbudowy remizy, zaczy-
nając od byłego prezesa Tadeusza 
Goli, byłego naczelnika Sławomira 
Sujeckiego, a kończąc na obecnym 
prezesie Piotrze Kaspryszynie, na-
czelniku Wojciechu Śliwińskim, 
radnym i sołtysie Ligoty Małej (a 
zarazem skarbniku OSP w tej miej-
scowości) Grzegorzu Szymańskim, 
wszystkich druhnach i druhach 
OSP oraz pozostałych zaangażowa-
nych osobach. Dzięki waszej ciężkiej 

pracy ten projekt doczeka się urze-
czywistnienia”.

Prezes Piotr Kaspryszyn wspo-
mniał, że starania o nowoczesną 
remizę sięgają 2010 roku. - W 2015, 
kiedy jednostka otrzymała ciężki sa-
mochód marki Iveco, sytuacja loka-
lowa zaczęła być naprawdę trudna. 
Zawsze brakowało środków, ale - jak 
słyszymy - fi nał tych starań będzie 
dla wszystkich satysfakcjonujący - 
mówił do zebranych w klimatyzo-
wanej świetlicy druhen i druhów. 
Paweł Łobacz zreferował najważ-
niejsze parametry techniczne nowe-
go, ze wszech miar nowoczesnego, 
obiektu. Będzie to budynek dwu-
kondygnacyjny o łącznej powierzch-
ni około 300 mkw., wyposażony w 
nowoczesne szatnie i sanitariaty, 
co istotne  - oddzielne dla kobiet i 

mężczyzn. Na parterze będą dwa 
przestronne wentylowane garaże 
oraz pomieszczenia socjalne i ma-
gazynowe. Budynek remizy będzie 
się łączył z istniejącym obiektem, 
a stare pomieszczenia strażaków 
zostaną wykorzystane na potrzeby 
świetlicy. Wyłonionego w przetargu 

wykonawcę „Dach-Bud" Perdkowie 
wójt chwalił za solidność i termino-
wość. 

A co z samochodem Iveco, który 
jest obecnie na stanie OSP Ligota 
Mała? Trafi do jednej z gminnych 
jednostek, prawdopodobnie do OSP 
Smolna. 

Strażacy dostaną nową remizę. I nie tylko!
W Ligocie Małej stanie nowa remiza. A miejscowa OSP dostanie też dwa nowe wozy bojowe. 

To wstęp do oczekiwanej inwestycji Miejscowi strażacy są usatysfakcjonowani

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ
INFORMUJE

że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu
ul. Kolejowa 13 został wywieszony wykaz

nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz
i stanowiących jej własność komunalną, 

przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
Jarosław Głowacki 

Szkoła rośnie

LIGOTA POLSKA  Duży postęp prac widać przy rozbudowie 
Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej (gmina Oleśnica). - Przypo-
mnę, że powstanie 5 sal lekcyjnych (trzy z zapleczem) oraz infrastruk-
tura towarzysząca o łącznej powierzchni 554 mkw. Projektowany 
budynek połączony zostanie wewnętrznym korytarzem na poziomie 
przyziemia z istniejącym obiektem - mówi wójt Marcin Kasina. Dodaj-
my, że wykonawcą jest fi rma Vertus Rafał Pęcherz z Wielunia.  (ror)

Kolejne takie zdjęcie zrobią już w nowej remizie

Oby więcej takich spotkań

GMINA OLEŚNICA  Aż 13 
osób startowało w konkursie 
na urzędnicze stanowisko.

Urząd Gminy Oleśnica ogłosił 
konkurs na stanowisko inspek-
tora ds. obronności, zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej. 
Zajmujący je Jerzy Trzciński zo-
stał przeniesiony na inne stano-
wisko.

W konkursie wzięło udział 13 
kandydatów. Komisja wybrała 
spośród nich Krzysztofa Tkaczy-
ka. 

(ror)
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