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5 inwestycji za 15 milionów

Tak będzie wyglądała świetlica w Krzeczynie

Debatują o świetlicy w Boguszycach O świetlicy w Krzeczynie rozmawiają w terenie

Gminne Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Sp. z o.o. wraz z Gminą 
Oleśnica, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, reali-
zuje 5 dużych inwestycji za blisko 
15 mln zł. 

- Podjęte inwestycje w dłuższej 
perspektywie doprowadzą do roz-
woju gminnej spółki, ale przede 
wszystkim będą służyć miesz-
kańcom. Wszelkie podejmowane 
działania służą temu, aby w naszej 
gminie żyło się lepiej, łatwiej i wy-
godniej - mówi Jarosław Polański, 
prezes GPK. 

W listopadzie 2021 roku podpi-
sane zostały umowy na wykona-
nie dokumentacji dwóch dużych 
inwestycji. To budowy świetlic w 
Boguszycach i Krzeczynie. Przed-
miotem zamówienia, które wyko-
nuje Paweł Oleniecki Olprojekt, jest 
opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oraz 
specyfikacji technicznej, wykona-
nia i odbioru robót oraz uzyskanie 
wszelkich wymaganych prawem 
pozwoleń warunkujących ww. bu-
dowy. 

Przy planowaniu inwestycji po-
myślano również o zapleczu spor-
towym dla miejscowych drużyn 
(szatnie, pomieszczenia higienicz-
no-sanitarne). Wpisuje się to w je-
den z priorytetów gminy Oleśnica 
- dbałość o kulturę i aktywność fi -
zyczną.

Jakie były założenia?
Pierwotne założenia projektu 

świetlicy w Boguszycach zakłada-
ły, że sala główna będzie miała 151 
kw. powierzchni, będzie przezna-
czona dla maksymalnie 130 osób. 
Sala spotkań ma mieć 20 mkw.,  
kuchnia – 23 mkw. Będą szatnie dla 
zawodników, trenerów, natryski i 
wc, a także zmywalnia, kotłownia 
LPG i pomieszczenie porządkowe. 
Suma powierzchni użytkowej – 388 
mkw.

Z kolei w Krzeczynie powierzch-
nia użytkowa ma wynieść 341 mkw. 
Świetlica dla 130 osób ma mieć 132 
mkw. Inne powierzchnie to: sala 
spotkań – 20 mkw, kuchnia – 19 
mkw.,  zmywalnia – 7 mkw. prze-
widziano  szatnie dla zawodników, 
trenerów, magazyn sprzętu sporto-
wego, natryski, wc oraz  kotłownię 
LPG

Co zmienili mieszkańcy?
28 stycznia w Boguszycach i w 

Krzeczynie odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące projektów bu-
dowy obu obiektów. Wzięli w nich 
udział przedstawiciele Gminy, GPK, 
mieszkańcy, m.in.  sołtys i radna. 
Obecny na spotkaniach projektant 
wysłuchał uwag i odpowiedział na 
pytania dotyczące projektu. 

Zaproponowano następujące 
zmiany:
Boguszyce: 
1. Parking dla użytkowników 
świetlicy do strony gminnej drogi 
(prowadzącej do cmentarza) – od 
strony wschodniej;
2. Przesunięcie bryły budynku w 
kierunku zachodnio-południo-
wym na zagospodarowaniu terenu 
(docelowo budynek będzie zlokali-
zowany w odległości ok. 10 -15 m 

od granicy z działką nr 35/1, o ok. 
10 m od granicy z drogą powiato-
wą);
3. Pomniejszenie części sportowej  
budynku na rzecz powiększenia 
powierzchni sali świetlicy;
4. Oddzielenie części sportowej od 
części użytkowej świetlicy, celem 
umożliwienia odrębnego i samo-
dzielnego funkcjonowania obu 
części obiektu;
5. Rozjaśnienie elewacji,  z elemen-
tami tynku imitującego drewno.
Krzeczyn:
1. Naświetlenie sali świetlicy od 
strony południowej;
2. Zaprojektowanie witryny okien-
nej od południa w pomieszczeniu 

świetlicy, zaprojektowanie wyjścia 
na zewnątrz od strony wschodniej;
3. Pomniejszenie części sportowej 
budynku na rzecz wygospodarowa-
nia pomieszczenia gospodarczego 
dla Koła Gospodyń Wiejskich wraz 
z salą umożliwiającą prowadzenie 
zajęć dla dzieci; propozycja zapro-
jektowania wspólnego sanitariatu 
(natrysków) od strony szatni trene-
rów i jednej szatni sportowców lub 
zmniejszenie powierzchni sanitaria-
tów dla sportowców i trenerów;
4. Oddzielenie części sportowej od 
części użytkowej świetlicy, celem 
umożliwienia odrębnego i samo-
dzielnego funkcjonowania obu czę-
ści obiektu;

5. Podobnie jak w przypadku świe-
tlicy w Boguszycach - rozjaśnienie 
elewacji, z elementami tynku imitu-
jącego drewno.

Po wprowadzeniu zmian i akcep-
tacji projektu nastąpi etap przetar-
gowy i wykonawczy. Planowane 
oddanie świetlic – to rok 2023.

Kanalizacja w Smolnej 
Dwie kolejne inwestycje to rozbu-

dowy kanalizacji sanitarnej.
Projekt kanalizacji sanitarnej 

w Smolnej przygotowuje Biuro 
Usług Inwestycyjnych „Plum-
ber” w Oleśnicy. Jest obecnie na 
etapie uzyskiwania potrzebnych 
uzgodnień projektowych. Gmin-

ne Przedsiębiorstwo Komunalne 
przeprowadza negocjacje cenowe 
oraz uzgodnienia lokalizacji plano-
wanych przepompowni ścieków, 
z właścicielami działek. - Jesteśmy 
na etapie wykupu oraz przepisania 
notarialnego terenów, na których 
są planowane lokalizacje wspo-
mnianych urządzeń - mówi prezes 
Polański. 

Kanalizacja 
w Smardzowie

Wykonawcą projektu rozbudowy 
istniejącej kanalizacji sanitarnej w 
Smardzowie jest Ecoteq I. Bors, R. 
Flis Sp. j. Firma uzyskała już wszel-
kie potrzebne mapy oraz dokonała 
częściowych uzgodnień projekto-
wych. Pracownicy biura projekto-
wego ustalają też z mieszkańcami 
oraz właścicielami działek, do któ-
rych planowana jest rozbudowa 
kanalizacji, najdogodniejszą trasę 
odrzutów przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. Będą one wykonane do 
działek i pozwolą się przyłączyć 
mieszkańcom do sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

- Ściśle współpracujemy z projek-
tantami, aby jak najszybciej uzyskać 
pozwolenia na budowę i rozpocząć 
kolejny etap - jest nim wyłonienie 
wykonawcy oraz rozpoczęcie prac 
budowlanych - informuje prezes 
GPK.

SUW w Krzeczynie
Trwa gruntowna modernizacja 

Stacji Uzdatniania Wody w  Krze-
czynie. SUW zaopatruje w wodę 
miejscowości: Krzeczyn, Piszkawa, 
Ligota Mała, Bystre, Nieciszów, 
Zimnica oraz Nowa Ligota. 

- Jesteśmy w trakcie łączenia ko-
lejnych urządzeń w wyremontowa-
nej hali technologicznej. Wykonano 
wzmacnianie fundamentu pod 
zbiornik wody czystej. Zbiornik 
ma być dostarczony do końca lute-
go 2022 roku przez wyłonioną spo-
śród kilku złożonych ofert fi rmę. Po 
wykonaniu i podłączeniu nowego 
zbiornika planowane jest usunięcie 
starego zbiornika oraz wykonanie 
na jego miejscu kolejnego - wyja-
śnia Jarosław Polański. - W rezulta-
cie powstaną dwa, znacznie więk-
sze zbiorniki magazynujące wodę 
czystą, gotową do dostarczenia jej 
dla mieszkańców - dodaje. 

Wykonanie gruntownej moder-
nizacji stacji było konieczne ze 
względu na dynamiczny wzrost 
liczby mieszkańców na terenach 
przynależnych do stacji, przede 
wszystkim w Krzeczynie, Ligocie 
Małej i Nieciszowie. SUW zapew-
ni niezawodną dostawę wody dla 
obecnych i nowych mieszkańców.

Kompleksowa modernizacja 
stacji obejmuje zarówno kapitalny 
remont urządzeń istniejących, jak 
i rozbudowę o nową infrastruktu-
rę, co zdecydowanie zwiększy jej 
wydajność oraz blisko trzykrotnie 
poprawi możliwość magazynowa-
nia wody uzdatnionej, przy okazji 
poprawiając niezawodność pracy 
oraz zmniejszając koszty eksplo-
atacji.

Przewidywany termin zakończe-
nia wszystkich prac – do końca 2022 
roku.

Działania GPK służą temu, aby w Gminie Oleśnica żyło się lepiej, łatwiej i wygodniej. 

Wizytacja realizowanych prac prowadzonych w SUW w Krzeczynie


