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Od Bystrego
do Smardzowa,
tutaj remont,
tam budowa

Hala sportowa to największa tegoroczna inwestycja gminy

- Całkowita wartość inwestycji mentacji na remont budynku kowyniosła 5.116.400 zł, z czego munalnego w Boguszycach.
3.434.050 zł to środki własne gminy Oleśnica - podsumowuje wójt.
Moja droga, całkiem nowa,
Sala sportowa obsługuje równorzędnie dwa boiska sportowe do moja droga asfaltowa...
koszykówki (lub siatkówki). Jest w
- W żadnym samorządzie, na
niej duże boisko o wymiarach 45
każdym jego szczeblu, nie wystar-

Tegroczny budżet, uchwalony
przez Radę Gminy 10 grudnia
2013 r., po stronie wydatków zakładał kwotę 41.210.235 zł. Z niej
aż 7.702.078 zł to wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na
inwestycje i remonty.
Na co gmina wydała (i wciąż
wydaje, bo wszak rok budżetowy
jeszcze trwa...) te pieniądze?

głymi przeciekami i zalewaniem w świetlicy wymieniono część
pokrycia dachu. Kosztowało to
2.850 zł.
Gmina wykonała generalny remont świetlicy wiejskiej w Smardzowie (bez elewacji zewnętrznej
i zagospodarowania terenu) za
kwotę 416.629 zł.
Remontu wejścia doczekała się
świetlica w Bystrem - za kwotę
8.302 zł. W Zimnicy zrobiono plac
W naszej świetlicy,
z kostki betonowej brukowej przy
wie każdy z was,
świetlicy (o powierzchni 7 x 9 m) koszt to 12.300 zł.
tutaj naszybciej
I wreszcie w Sokołowicach wypłynie nam czas
konano za 955 zł remont podłogi
- Chciałbym, żeby w każdej wsi w świetlicy.
naszej gminy działała aktywnie
świetlica. Widzę ją jako miejsce W naszej szkole,
po pierwsze spotkań, dyskusji i
to nie czary,
wymiany poglądów. Z tym aspektem działania świetlicy nieroze- nikt nie chodzi na wagary
rwalnie związana jest integracja - O znaczeniu edukacji nikogo nie
i pokoleniowa, i społeczna, łącząmuszę przekonywać. Sentencji, że
ca wszystkich mieszkańców. Po
„takie będą Rzeczpospolite...” nie
drugie ma to być wiejskie cenmuszę kończyć - znamy ją doskotrum rozwoju zainteresowań arnale. W gminie o tym nie zapomitystycznych, pasji i dzielenia się
namy. I pamiętamy też, że w „zdrotym z innymi. Po trzecie chciałwym ciele zdrowy duch”. Ja sam
bym, aby nasze świetlice były
jestem nie tylko telewizyjnym kibimiejscem rozwoju intelektualneciem i chciałbym, aby nasze dzieci
go i fizycznego, edukacji, nauki
w gminie rozwijały się harmonijnie
przez zabawę i pracę. I dlatego
- mówi Marcin Kasina.
tak duży nacisk kładziemy na buDlatego od lat ważnym obszadowę i remonty w świetlicach. To
rem działania samorządu była i jest
jedno z naszych oczek w głowie
oświata, kultura i sport. Najdroższą
Kasina.
- mówi wójt Marcin Kasina
inwestycją, jakiej realizację gmina
W tym roku 21.776 zł wydano
zakończyła w tym roku, była buna remont ogrzewania w świetlidowa przy Gimnazjum Gminy Olecy w Gręboszycach. W Ligocie
śnica hali sportowej.
Wielkiej z kolei - w związku z cią-

Plac zabaw przy SP Ligota Polska
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Zmodernizowane oddziały w SP Sokołowice

x 26 m - do gry w piłkę ręczną,
mieszczące również pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz
do siatkówki i tenisa. Wysokość
sali sportowej wynosi 9,5 m. Przewidziano 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”, już służy celom sportowym
dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum
Gminnego i Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica.
W tym roku przeprowadzono też
remont elewacji Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej za kwotę
4.500 zł.
A skoro przy budownictwie jesteśmy, to dodajmy jeszcze, że rok
2013 to także wykonanie doku-

Nowe drogi w: Nieciszowie...
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cza środków, aby uporządkować
wszystkie sprawy drogowe. A już
w gminach wiejskich każdy mieszkaniec sądzi, że to właśnie jego
droga jest najgorsza. I to rzeczywiście, w wielu wsiach, ważny,
pilny i palący problem. Dlatego na
tego typu inwestycje nigdy w budżetach gminy pieniędzy nie żałujemy i żałować nie będziemy - deklaruje gospodarz gminy Oleśnica.

W tym roku za kwotę
1.593.162,00 zł przebudowano
i wyremontowano drogi wewnętrzne o łącznej długości 3,6
km w miejscowościach: Boguszyce, Bystre (Osada), Piszkawa, Nieciszów, ul. Wierzbowa w
Spalicach, Cieśle, Ostrowina,
Piszkawa, Poniatowice, Sokołowice (Gęsia Górka), Smolna, Sokołowice, Świerzna, Ligota

Mała, Brzezinka, Smardzów,Ligota Polska, Ligota Wielka.

Były też prace na drogach wewnętrznych i gminnych na terenie gminy, których zakres obejmował: remont dróg z kruszywa
łamanego, profilowanie wraz z
zagęszczeniem dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, podwójne powierzchniowe utrwalenie.
Wartość tego typu robót wyniosła 946.866 zł.
W tym roku podpisano również
umowę na budowę chodnika
przy drodze gminnej w Dąbrowie. Budowę podzielono na trzy
etapy. Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w tym roku, a ich zakończenie w 2016 r. Koszt 743.868 zł. Sfinalizowano też
umowy na wykonanie dokumentacji: budowy chodnika przy drodze gminnej w Krzeczynie, budowy chodnika przy drodze
gminnej w Jenkowicach oraz na
parking przy drodze wewnętrznej
w Bystrem Osiedlu.

Każdy maluch,
nie ma sprawy,
może iść na plac zabawy
- Nasze place zabaw projektujemy tak, aby były bezpieczne,
atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców wsi. Aby ten pierwszy wymóg - bezpieczeństwo - był
spełniany nieustannie, systematycznie place monitorujemy - zapewnia Marcon Kasina.
W tym roku gminne służby dokonały przeglądów wszystkich
placów zabaw na terenie gminy
Oleśnica. Na tych, na których zaistniała taka potrzeba, wykonano
częściowe remonty.
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