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Na komfort życia mieszkańca śmieciami, czy plastikami - dodaje
gminy składa się wiele elementów. gospodarz gminy.
Jednym z nich są utwardzone, bezGmina kupiła 6 sensorów do popieczne drogi. O ten aspekt samo- miaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperząd
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systema- ratury, ciśnienia,
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tycznie.
monitorów wewnętrznych. Jeden do
Coraz ważniejszym problemem budynku Urzędu Gminy i 6 dla szkół.
stają się też kwestie ekologiczne. Gmina zapłaci 26.875 zł.
Gmina Oleśnica wciąż należy do
Inwestycja zostanie zrealizowana
obszarów pod tym względem wyróż- do końca października, a abonaniających się, ale władze gminy po- ment będzie płacony od 1 listopada.
stanowiły, że trzeba sprawdzić, jak
W cenie jest też montaż urząrealnie wygląda czystość powietrza. dzeń, pełna obsługa serwisowa,
gwarancja na każdy element w czujOddychać czystym
niku (w ramach abonamentu).
Gminny Ośr
powietrzem
Bieżąca wiedza o stanie zanieJakość powietrza w gminie będzie czyszczeń ma służyć mieszkańcom
profesjonalnie mierzona!
- Wprowadzamy nowość w naszej
gminie - mówi wójt Marcin Kasina. Na szkołach będziemy mieli zamontowane czujniki zanieczyszczenia
powietrza. Będzie to monitoring całodobowy, z dostępnymi dla mieszkańców informacjami w Internecie.
W Urzędzie Gminy i w każdej szkole
będzie monitor multimedialny, na
którym będzie monitorowane zanieczyszczenie powietrza wokół szkoły
w miejscowości, w której są szkoły.
Zobaczymy, czy w naszych wsiach
mieszkańcy palą rzeczami, którymi powinni palić, a nie na przykład

do podejmowania decyzji o pobycie
na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w
ciąży,
osoby2015
z chorobami układu
kwiecień
oddechowego).
Samorząd pragnie, by inwestycja
miała również działanie prewencyjne, uświadamiające mieszkańcom,
jak duży wpływ na jakość powietrza,
ma spalanie odpadów w piecach i
kotłach c.o. czy ogrzewanie domów
słabej jakości paliwem.
Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację
Syngeos. Dla systemów opartych o

DOBROSZYCE - Dobre życie

Oni uwierzyli w siebie!

Android można ją pobrać ze sklepu
Google Play. Aplikację mogą również wykorzystywać użytkownicy
IOS.

Jeździć bezpiecznymi
drogami
W imieniu gminy Oleśnica wójt
Marcin Kasina w odebrał symboliczne czeki od wojewody dolnośląskiego na doﬁnansowanie zadań w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina wykona dwie inwestycje drogowe.
Pierwsza to przebudowa drogi
gminnej w Smardzowie o długości
około 700 metrów. Szacowany koszt
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Drogi, czyli złoty środek

Na monitorach mieszkańcy sprawdzą, czy powietrze jest czyste

Świerzna - tu powstanie nowa droga
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W gminie Oleśnica
systematycznie
przybywa mieszkańców. Władze
gminy dokładają
starań, aby komfort
ich życia był jak
najwyższy.
inwestycji 1.197.638 zł - doﬁnansowanie będzie w kwocie 718.583 zł.
Zakres prac obejmuje wykonanie
drogi jednojezdniowej, dwupasmowej.
Druga inwestycja to przebudowa
drogi gminnej w Świerznej. W tym
przypadku szacowany koszt inwestycji to 1.007.610 zł, a dofinansowanie wyniesie 503.805 zł.
Ta inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową chodnika, remontem zjazdów i
przepustów oraz budową kanalizacji deszczowej. Przebudowywany
odcinek drogi ma długość 505 m.
Długość łączna chodnika to 480 m.

