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Gmina Oleśnica

– podsumowanie roku 2020 i najbliższe plany

Gmina wiejska Oleśnica,
dzięki swojemu potencjałowi ludzkiemu i lokalizacyjnemu, to dynamicznie rozwijające się miejsce mocno powiązane z miastem Oleśnica. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest stały przyrost liczby mieszkańców (w powiecie oleśnickim odnotowały
go w 2020 roku jedynie gminy Oleśnica i Dobroszyce)
oraz regularny napływ inwestorów, chcących na tym terenie tworzyć i budować swoją
markę. Specyficzny rok ubiegły nie zachwiał tych tendencji, umacniając pozycję gminy
Oleśnica jako sprawnie działającej jednostki samorządu
terytorialnego.
Komunikacja Autobusowa
Gminy Oleśnica
Jak zaznacza wójt Marcin
Kasina, milowym krokiem na
drodze do zwiększenia mobilności mieszkańców Gminy
było podpisanie umowy z firmą POLBUS-PKS Sp. z o.o. na
świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu
autobusowego. Powstało 8 linii docierających do wszystkich miejscowości gminy
Oleśnica i łączących je z miastem. Umowa została zawarta
na okres 4 lat, a rozkłady jazdy uwzględniają godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć
lekcyjnych w szkołach gminnych. Pierwsze miesiące kursowania KAGO potwierdziły
ewidentne zapotrzebowanie
na takie rozwiązanie komunikacyjne na terenie gminy.
Edukacja i opieka żłobkowa
Utrzymanie istniejącej sieci sześciu szkół, ich remonty oraz modernizacja to od lat
jeden z najważniejszych celów
władz gminy. W poprzednim
roku przeprowadzono prace
w SP w Smolnej (m.in. remont
elewacji) oraz rozpoczęto rozbudowę SP w Sokołowicach
(powstają tam trzy sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dzięki czemu szkoła, tak jak i pozostałe
obiekty edukacyjne w gminie,
uniknie dwuzmianowości).
Uruchomiony został również

Remont SP w Smolnej

Siedziba SLV Group, hala magazynowa Hillwood oraz tereny inwestycyjne w pobliżu
węzła Oleśnica Północ

Inwestycja drogowa w miejscowości Świerzna

Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica

II oddział Żłobka Gminy przy
ulicy Wileńskiej w Oleśnicy, mogący przyjąć kolejnych
25 dzieci. Najbliższe plany to
rozbudowa SP w Ligocie Polskiej (5 sal lekcyjnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą), na którą uzyskano środki
zewnętrzne w kwocie ponad 1
600 000 złotych.
Infrastruktura drogowa
Przebudowy i remonty dróg są jednym z priorytetów władz gminy, która oprócz dróg gminnych
i dróg wewnętrznych (w 2020
r. inwestycji dokonano m.in.
w Świerznej, Brzezince, Cieślach, Ligocie Małej, Poniato-

wicach, Spalicach, Jenkowicach oraz Nowoszycach) inwestuje także w przedsięwzięcia dotyczące dróg powiatowych (partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1920D, odcinek 7,4 km
Piszkawa – Osada Bystre).
Bieżący
rok
przyniesie m.in. przebudowę drogi
w Krzeczynie (na którą pozyskano fundusze zewnętrzne w kwocie ponad 1 300 000
złotych), drugi etap przebudowy drogi gminnej w Smardzowie, budowę chodnika wraz
z budową kanalizacji deszczowej w Bystrem (ulica Pogodna), przebudowę drogi wewnętrznej w Poniatowicach,

kontynuację budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oleśnica – Nowosiedlice oraz II
etap budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy. Złożono również wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi w Ligocie Polskiej (przysiółek Dębowy Dwór) oraz drogi
w miejscowości Zimnica.
W ostatnim kwartale tego
roku ma zakończyć się budowa wschodniej obwodnicy Oleśnicy (3,5-kilometrowy odcinek, z czego ponad 2,5
km na terenie gminy Oleśnica). Obwodnica będzie drogą jednojezdniową z jednym
pasem ruchu w każdą stronę
i przyległymi ścieżkami rowerowymi, a jej przebieg zwiększy dostępność gminnych terenów inwestycyjnych.
Infrastruktura wodno-ściekowa
Gmina stale inwestuje
w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. W roku ubiegłym
oddano do użytku powstającą od roku 2018 sieć w Ligocie Wielkiej. Kanalizacja odprowadza ścieki do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Bystre. Budowa była
współfinansowana ze środków UE (kwota dofinansowania wyniosła prawie 1 800 000
złotych). Kolejnym ważnym

przedsięwzięciem, rozpoczętym w styczniu tego roku, jest
gruntowna modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie, zaopatrującej w wodę
kilka miejscowości gminnych.
Termin zakończenia wszystkich prac – koniec 2021 roku.
Złożono także wniosek o dofinansowanie przebudowy sieci
wodociągowej w miejscowości Brzezinka.
Przyciąganie inwestorów
Ogromnym atutem gminy
Oleśnica są atrakcyjne tereny
przeznaczone pod działalność
gospodarczą. Największym
przedsięwzięciem minionego
roku była budowa parku logistycznego Hillwood. Hala magazynowa wysokiego składowania o powierzchni prawie
53 000 mkw. powstała na terenie sołectwa Cieśle przy węźle
Oleśnica Północ.
Oprócz doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów samorząd zapewnia
najniższe stawki krajowe podatku od środków transportowych oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Pomyślano również o pomocy
doraźnej, łagodzącej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19.
Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę o zwolnieniu z po-

datku od nieruchomości należnego za kwiecień, maj
i czerwiec 2020 roku przedsiębiorców, których działalność została czasowo ograniczona w związku z pandemią.
W bieżącym roku planowane jest uruchomienie
w Urzędzie Gminy Punktu
Obsługi Inwestora, miejsca
pierwszego kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych
inwestowaniem na tym terenie, gdzie potencjalni inwestorzy uzyskają dostęp do
kompleksowej obsługi administracyjno-prawnej na poziomie gminy. Punkt powstanie przy współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy
Gospodarczej w ramach projektu „Wdrożenie standardów
obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”.
Nowi mieszkańcy, kolejni inwestorzy oraz ciągły rozwój to obraz Gminy Oleśnica
na przełomie 2020/2021 roku
– mówi wójt Marcin Kasina.
Dobre miejsce do życia, zapewniające zarówno stabilizację, jak i możliwość spełniania
aspiracji w przyjaznym środowisku, blisko dużych ośrodków miejskich, a jednocześnie
trochę na uboczu w spokojnym otoczeniu. Prężnie funkcjonujące miejsce na mapie
Dolnego Śląska.

