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Gmina Oleśnica – dobre miejsce
do życia i inwestowania
MATERIAŁ PROMOCYJNY

M

arzeniem każdego włodarza jest stworzenie stabilnego a zarazem nowoczesnego miejsca, które dba o swoich
mieszkańców i wspiera ich w rozwoju, zbudowanie “Małej Ojczyzny” w której warto żyć i pracować – mówi wójt Marcin Kasina.
Patrząc na stały wzrost liczby
zameldowanych w gminie Oleśnica (od niecałych 10 000 na początku lat 90-tych do 13 829 na
chwilę obecną) widać dobrze obrany kierunek działań wpływających na jakość życia mieszkańców.

ra, którego głównym zadaniem
będzie udzielenie zainteresowanym niezbędnych informacji, w
tym prezentacja posiadanej przez
Gminę oferty inwestycyjnej, asystowanie w procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie Gminy występujących w

O

leśnicki Olkol rusza z
nowym projektem – na
czas naprawy lokomotywy
udostępni klientowi własną
lokomotywę zastępczą.
Jak mówi Marcin Trzaska,
pełnomocnik zarządu i dyrektor ds. rozwoju Olkolu,
projekt powstał po rozmowach z klientami. – Doskonale wiemy jak uciążliwe są
wyłączenia taboru związane
z przeglądami, szczególnie
dla mniejszych firm transportowych. Dlatego zdecydowaliśmy się zaryzykować
i wprowadzić nową usługę
na rynek kolejowy – mówi
Trzaska. Olkol przygotowuje już w tym celu pierwszą
lokomotywę – zyskała ona
już docelowe barwy. Elektrowóz jest szykowany do
złożenia i wysłania do klienta w kwietniu. – Lokomotywa, którą niejako „premierowo” szykujemy do wydania
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Udostępnią klientowi
zastępczą lokomotywę

trakcie realizacji projektu inwestycyjnego oraz opieka poinwestycyjna dla firm.
Na stronie internetowej Gminy
powstała zakładka Invest in gmina Oleśnica, gdzie można znaleźć wiele odpowiedzi na pytania związane z szeroko pojętym

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
Szukają pracowników
dla GKN Driveline
Randstad szuka osób do pracy
w GKN Driveline Oleśnica.
Obecnie można aplikować na
stanowisko magazynier. Firma
oferuje m.in. wynagrodzenie
od 3813 złotych brutto, extra
dodatek nocny 25% stawki
godzinowej, możliwość dodatkowego zarobku w weekendy,
pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym.

Zastępcza lokomotywa Olkolu

do prywatnego przewoźnika, który zostawi u nas swoją „siódemkę” na przegląd
poziomu P4. Ale już w tej
chwili dysponujemy kolejną EU07 oraz dwoma SM42,
które będą wchodziły w skład
naszej „floty” pojazdów zastępczych – mówi Trzaska.
W dalszej perspektywie spółka planuje włączenie do tej

Kolejny czynsz także
tylko złotówkę
To wsparcie dla najmeców
lokali komunalnych. Wnioski
wraz z uzasadnienie należy
składać do Zakładu Budynków
Komunalnych w Oleśnicy lub
do Urzędu Miasta Oleśnicy w
nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 maja – o obniżenie
czynszu za kwiecień 2021 roku
(liczy się data wpływu). RED

„inwestowaniem” oraz informacji
o przedsiębiorcach działających
na tym terenie. Zakładka jest aktualizowana, weryfikowana i rozbudowywana na bieżąco.
Sektorami „wysokiej szansy”,
czyli tymi w których inwestorzy
mają najlepsze warunki do roz-

TWORZYMY WARUNKI
PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCOM
Czynnikiem wpływającym na atrakcyjność terenu gminy są niewątpliwie inwestycje. Gmina Oleśnica
w ostatniej dekadzie sukcesywnie zwiększa nakłady finansowe
na rozwój infrastruktury drogowej oraz technicznej, rozbudowując sieć wodociągową/kanalizacyjną, modernizując stacje
uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków. Do już funkcjonującej sieci gazowej w miejscowościach Nieciszów, Smardzów,
Jenkowice, Dąbrowa oraz Osada
Bystre, w roku 2022 dołączą również sołectwa Boguszyce, Boguszyce Osiedle oraz Spalice.
Bliskość Wrocławia, dobre
skomunikowanie z pozostałymi
miejscowościami regionu i kraju, dostępność rozległych terenów
inwestycyjnych pod działalność
gospodarczą oraz budownictwo
mieszkaniowe, atrakcyjny system
zwolnień podatkowych, zróżnicowana branżowo struktura przemysłowa, tworzenie w Urzędzie
warunków „przyjaznych” przedsiębiorcy oraz szeroka oferta edukacyjna i opieka żłobkowa dają
jednoznaczną odpowiedź na pytanie „Dlaczego warto tu zainwestować?”. ●

Rzemieślnicy, lokalni producenci
i klienci cieszą się z powrotu Jarmarku

O

leśnicki Jarmark Wspaniałości ponownie zagości na Rynku 15 i 16 maja.
To bardzo dobra informacja
dla klientów, ale także dla
rzemieślników i rękodzielników, którzy właśnie podczas Jarmarku mają okazję,
zaprezentować swoje produkty.
- Wierzymy, że na majowym Jarmarku każdy znajdzie coś dla siebie - mówią
organizatorzy. - Będą różne pyszności i same cudowne wspaniałości. Wystawią
się rękodzielnicy i lokalni
wytwórcy, których warto
wesprzeć w tym trudnym
dla nich czasie pandemii.
Będą też animacje dla dzieci, muzyka na żywo i inne
aktywności.
– Cieszymy się, że jarmark
na stałe wpisał się w atrakcje naszego miasta i jest imprezą bardzo lubianą przez
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NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ
GMINY - MIESZKAŃCY
Największym kapitałem gminy
Oleśnica, oprócz doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, są właśnie mieszkańcy – zaangażowani, rzetelni, o
gruntownej wiedzy zawodowej i
ciągle podnoszący swoje kwalifikacje. Dla firm chcących dołączyć do tych już prężnie działających na terenie gminy (między
innymi SLV Group, Hillwood, Oltrans, Lamar, MBS Logistics, MIRS,
KUNAJ Protective Coatings, Boramex, Rank Progress SA – Pogodne Centrum), samorząd zapewnia najniższe stawki krajowe
podatku od środków transportowych oraz zwolnienie z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Gmina oferuje inwestorom szerokie wsparcie na poziomie planowania oraz realizowania swoich
przedsięwzięć. W fazie powstawania jest Punkt Obsługi Inwesto-

woju w gminie Oleśnica są branże
budowlana, motoryzacyjna, logistyczna, transportowa, metalowa
i usługowa, choć korzystne położenie Gminy przyciąga również
przedsiębiorców z innych gałęzi przemysłu.

Po przerwie wystawcy wracają na Rynek w Oleśnicy

mieszkańców, którzy zawsze
licznie przybywają i korzystają z jej dobrodziejstw –
dodaje Marzena Graczyk z
Urzędu Miasta Oleśnicy.
– Oczywiście, wszystko z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zarezerwujmy sobie ten termin, bo warto.

Zapraszamy wystawców,
mieszkańców i gości. Będzie fantastycznie, ciepło
i wiosennie!
Patronat nad Jarmarkiem
objął burmistrz Oleśnicy Jan
Bronś. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesęciu
wystawców. RED

