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Rozwój dla
mieszkańców
- Rok 2013 dobiega końca. Był on okresem intensywnej pracy.
Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu
są inwestycje. Te ważniejsze, jakie udało się zrealizować w
tym roku, a także te, które są w trakcie realizacji, chciałbym
mieszkańcom przybliżyć - mówi wójt Marcin Kasina.

Hala na wakacje
Ważnym obszarem działania samorządu była i jest oświata, kultura i
sport.
Najdroższą inwestycją, jaką gmina obecnie realizuje, jest budowa
przy Gimnazjum Gminy Oleśnica sali
sportowej. Z Ministerstwa Sportu i

do koszykówki (lub siatkówki). Będzie
w niej duże boisko o wymiarach
45x26 m - do gry w piłkę ręczną,
mieszczące również pełnowymiarowe
boisko do koszykówki oraz do siatkówki i tenisa. Wysokość sali sportowej
wynosić będzie 9,5 m. Przewidziano

skiej wyremontowano pomieszczenia
sanitarne na kwotę 71.734 zł. Samorząd zmodernizował tu także centralne ogrzewanie za 59.000 zł.

Rekreacja w świetlicach
Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami było oddanie do użytku nowo
wybudowanych świetlic w Zimnicy i
Piszkawie. Projekty zrealizowane zostały w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Od czerwca mieszkańcy Zimnicy
mogą korzystać ze świetlicy i jej wyposażenia. Koszt budowy wyniósł około 350 tys. zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 222.564 zł.
Świetlicę w Piszkawie oddano do
użytku w październiku. Całkowity
koszt zadania to ok. 438 tys. złotych.
Samorząd otrzymał dofinansowanie w
wysokości 284.792 zł.
- Gmina ukończyła także prace związane z remontem świetlicy wiejskiej
w Ligocie Wielkiej oraz wykonała dokumentację na remont świetlicy w
Gręboszycach - dodaje gospodarz
Gminy.
W roku 2013 w Smardzowie, za
świetlicą wiejską, na terenie placu zabaw wymienione zostały stare drewniane elementy wyposażenia na nowe
metalowe. Wartość zadania to 22.010
zł. Środki na ten cel pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W mijającym roku przeprowadzono
również szereg przedsięwzięć w
związku z realizacją Funduszu Sołeckiego, m.in. na zadania mające na celu
zagospodarowanie terenu czy doposażenie w niezbędny sprzęt, a także poprawę: bezpieczeństwa na drogach;
atrakcyjności wsi poprzez doposażenie placów zabaw; standardów świetlic wiejskich poprzez ich remonty.
Wykonano także remont trzech lokali
komunalnych we Wszechświętem. Na
ten cel przeznaczono 243.735 zł.

Twardo na drodze
Hala sportowa będzie jedną z gminnych wizytówek

Turystyki gmina otrzymała dofinansowanie (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) - 1.682.350
zł, które jest wypłacane w transzach
z podziałem na lata. W 2012 roku
było to 100.000 zł, w roku 2013 otrzymaliśmy 1.016.800 zł, a w 2014 roku
dostaniemy 565.550 zł.
- Całkowita wartość inwestycji
wyniesie 5.116.400 zł, z czego
3.434.050 zł to środki własne Gminy
Oleśnica - podsumowuje wójt.
Sala sportowa ma obsługiwać
równorzędnie dwa boiska sportowe

Świetlica w Zimnicy
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w niej ustawienie rozkładanych trybun
dla 188 osób oraz siłownię.
Sala wraz z kompleksem boisk oraz
z budynkiem szatniowym, wybudowanym w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, ma służyć celom
sportowym dla dzieci i młodzieży z
Gimnazjum Gminnego i Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica. Planowane
zakończenie inwestycji to czerwiec
2014 roku.
W ramach inwestycji oświatowych
w Szkole Podstawowej w Ligocie Pol-
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Gmina Oleśnica zrealizowała wiele
inwestycji drogowych, które usprawniły komunikację mieszkańców i przyczyniły się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
Wykonano remont dróg wewnętrznych i gminnych, który polegał na
utwardzeniu kruszywem łamanym,
profilowaniu wraz z zagęszczeniem
dróg gruntowych, powierzchniowym
utrwaleniu nawierzchni oraz remoncie
cząstkowym. Koszt tych robót to
497.316 zł.
- W porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym wykonaliśmy chodniki
w Ligocie Małej, Ligocie Wielkiej, Nie-

Świetlica w Piszkawie
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Droga w Poniatowicach

ciszowie i w Sokołowicach oraz zrealizowaliśmy nakładki bitumiczne w
Gręboszycach i Sokołowicach - mówi
wójt. Środki, jakie Gmina przeznaczyła na wspólne przedsięwzięcia, to
190.000 zł.
Zrealizowano też budowę kanalizacji deszczowej drogi wewnętrznej w
Boguszycach Osiedle za kwotę 50.000
zł.

odpływowego, zakupu i montażu
pomp ciepła lub kolektorów słonecznych oraz dofinansowanie do usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - przypomina wójt.
Dotacje udzielane są ze środków
budżetu Gminy Oleśnica. Na ten cel
w 2013 roku wydano 199.170 zł.
t
- Pragnę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich niezbędnych starań,

Tak przyjemnych okazji było w ciągu roku sporo

Gmina... Tu się oddycha!
Czyste środowisko jest bardzo ważne dla zdrowia i życia każdego człowieka.
Ważne dla rozwoju Gminy Oleśnica
były również prace melioracyjne.
Udrożnione i odtworzone zostały rowy
melioracyjne oraz oczyszczono rzeki i
kanały.
Wykonana została dokumentacja
projektowa oraz budowa sieci wodociągowej w Ligocie Polskiej.
Przeprowadzono także prace budowlane, m.in. wykonano alejki spacerowe w Boguszycach Osiedle.
- Mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą
cały czas ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, likwidacji szamba bez-

aby przyczynić się do realizacji bieżących i planowanych inwestycji w
założonych terminach. Każda inwestycja w naszej gminie jest ważna dla
całej społeczności lokalnej. Moim
głównym celem jest systematyczny
rozwój gminy, a co za tym idzie poprawa jakości życia mieszkańców.
Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że
potrzeb jest bardzo wiele. Staram się
w miarę naszych możliwości - przede
wszystkim budżetowych - sukcesywnie je zaspokajać. Inwestycje są
z pewnością dla każdej gminy i
mieszkańców sprawą priorytetową.
Nowy 2014 rok zapowiada się równie pracowicie jak miniony - mówi
wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina.

Lokale komunalne we Wszechświętem
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