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W lipcu, w jednym z wydań 
Panoramy Gminy, informowali-
śmy o kilku inwestycjach drogo-
wych realizowanych w Gminie 
Oleśnica. Ale nie o wszystkich. 
Nowych jezdni i chodników 
wciąż bowiem przybywa. Spra-
wy dróg to oczko w głowie władz 
gminy i Rady Gminy Oleśnica.  

Zakończyła się niedawno duża 
inwestycja w Dąbrowie Oleśnic-
kiej - budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 340. 
Chodnik powstał na odcinku 
od Nowosiedlic (w gminie Do-
broszyce) do granicy z miastem 
Oleśnica. - 21 lipca, w obecności 
Mariusza Wawro, dyrektora ds. 
inwestycji w Dolnośląskiej Służ-
bie Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
oraz radnego Jacka Bartosika, do-
konaliśmy odbioru końcowego - 
mówi wójt Marcin Kasina.

Inwestycja ruszyła pod koniec 
2020 roku. Wykonawcą był Tom 
Trans Tomasz Walczak z Oleśni-
cy. Firma w ramach ustalonego 
wynagrodzenia udzieliła gwa-
rancji jakości na materiały, urzą-
dzenia i roboty na 60 miesięcy.

Działania inwestycyjne obej-
mowały: budowę - chodnika 
wzdłuż drogi wojewódzkiej, 
zjazdów indywidualnych bi-
tumicznych i przepustów przy 
łącznicach węzła S8; przebudo-
wę skrzyżowania oraz usunięcie 
wszystkich kolizji, jakie wystą-
piły na przebudowywanym od-
cinku. 

Chodniki zostały wykonane w 
technologii bitumicznej. Są wy-
grodzone od strony terenu opor-
nikiem betonowym, a od jezdni 
oddzielone krawężnikami. Po-
między jezdnią a krawężnikiem 
zaprojektowano ściek z dwóch 
rzędów kostki betonowej.

Koszt inwestycji to 1.379.125 zł. 
Z tego 697.613 zł stanowiło do-
finansowanie od Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei. 

Ta inwestycja już za nami. A 
przed nami realizacja kolejnej, 
długo wyczekiwanej. To przebu-
dowa ulicy Bukowej na Spalicach. 
11 lipca przekazano plac budowy, 
a dzień później ruszyły prace. 

Zostanie przebudowane 700 
metrów drogi, wraz z kanaliza-
cją deszczową. Wykonawcą tak-

że jest oleśnicki Tom Trans. Koszt 
przebudowy to 2.561.240 zł. 

Zakres robót obejmuje prze-
budowę drogi na nawierzchnię 
z kostki betonowej, budowę ka-
nalizacji deszczowej, demontaż 
i przebudowę istniejącej kana-

lizacji sanitarnej oraz usunięcie 
kolizji z kanalizacją sanitarną 
i oświetleniem ulicznym. Wy-
cięte zostaną krzewy i drzewa 
samosiejki, wyregulowane stu-
dzienki, a uszkodzone zawory 
wodociągowe wymienione na 

nowe. Oczyszczone będą rowy z 
namułu a skarpy i przeciwskar-
py  wyprofi lowane. Wykonawca 
wykona też trawniki w granicach 
całego pasa drogowego. Na czas 
remontu obowiązywał będzie 
ruch zastępczy. 

Ile potrwają prace? Tom Trans 
ma na ich realizację 6 miesięcy od 
11 lipca. Zobowiązał się udzielić 
gwarancji jakości na materiały, 
urządzenia i roboty na 84 miesią-
ce, a na oznakowanie poziome 12 
miesięcy. 

Chodnik Dąbrowa, nowa Bukowa
Jeśli myśleliście, że to już koniec inwestycji drogowych w Gminie Oleśnica, to będziecie mile zaskoczeni...

Od lewej: Jacek Bartosik, Marcin Kasina, Mariusz Wawro Wykonawcą chodnika był Tom-Trans

Można już chodzić i jeździć rowerem Będzie zdecydowanie bezpieczniej

Ciężki sprzęt wjechał na Bukową Prace potrwają tu do stycznia 2023 roku

GMINY W SKRÓCIE
Nagrody dla policjantów
W trakcie policyjnej gali w sali 
widowiskowej w Oleśnicy wójt 
Marcin Kasina, w imieniu samo-
rządu gminy Oleśnica, wręczył 
nagrody za świetnie wykonywaną 
pracę policjantom, których rejonem 
służbowym są miejscowości z te-
renu gminy. Byli to asp. szt. Leszek 
Stępień oraz asp. Marcin Chrza-
nowski (w jego imieniu nagrodę 
odebrał st. asp. Jakub Żylak). 

Historyczny spacerek
Kolejna realizacja powstała 
we współpracy z fi rmą Paucis 
Verbis, twórcami cyklu „Spacery z 
historią”. Materiał fi lmowy dotyczy  
historii kościoła Matki Boskiej 

Tuchowskiej w Cieślach na tle 
dziejów tej wsi. Gmina zaprasza 
do oglądania fi lmu na jej profi lu w 
mediach społecznościowych.  

Kolejna dotacja
Gmina Oleśnica otrzymała wspar-
cie fi nansowe w formie dotacji w 
wysokości 25.000 zł w ramach 
rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” na dokonanie do-
posażenia lub poprawę standardu 
pomieszczenia przeznaczonego 
do spożywania posiłków w Szkole 
Podstawowej we Wszechświętem. 
Pieniądze pozwolą na przeprowa-
dzenie remontu pomieszczenia,  
dokonany też zostanie zakup nie-
zbędnego wyposażenia, tj. stołów 
i krzeseł.

BIERUTÓW  Jej dziadek był tu 
kantorem. Obraz namalowano na 
zlecenie jej babci. Teraz z Drezna 
trafi ł do Bierutowa.

Obraz przedstawia kościół św. 
Trójcy, namalowany na podstawie 
przedwojennego widoku świątyni. 

Został wykonany na zlecenie babci 
darczyńcy - Anne Georgi. Babcia 
pani Anne była córką Ferdinanda 
Buttera, nauczyciela w Bernstadt 
oraz kantora właśnie w kościele św. 
Trójcy.

W niedzielę 31 lipca pod Dom Zie-
mi Bierutowskiej przyjechali goście 

z Drezna - Anne Georgi z partne-
rem. A razem z nimi wspomniany 
obraz. Grzegorz Michalak, regiona-
lista, były burmistrz, zaangażowa-
ny w przekazanie daru dla gminy 
przedstawił uczestników spotkania, 
których podejmował burmistrz Bie-
rutowa Piotr Sawicki. W roli tłuma-
cza wystąpił Marek Bińkowski.

Burmistrz i Anne Georgi podpisa-
li formalny akt przekazania obrazu. 
Potem był krótki spacer po Bieruto-
wie, którego ostatnim etapem był 
wspomniany, zdewastowany po 
wojnie, kościół.

Swoistym przypomnieniem tra-
gicznej historii zabytkowego obiek-
tu było symboliczne uderzenie w 
oryginalny kościelny dzwon. 

Szerzej o historii obrazu i nie tylko - 
za tydzień. (hag)

Obraz podarowany


