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Fajne miejsce do życia
W gminie Oleśnica przybywa mieszkańców. Kto chciałby w niej żyć albo zainwestować w budownictwo mieszkaniowe, ma
teraz na to szansę.
Analiza danych z okresu ostatnich 10 lat potwierdza stały trend
wzrostowy liczby mieszkańców
gminy Oleśnica. Od 2010 roku
liczba mieszkańców wzrosła o
1.691 osób, tj. wzrost o 14 procent.
Średnio rocznie przybywało 169
osób. W powiecie oleśnickim tylko gmina Oleśnica oraz Dobroszyce odnotowały w 2020 roku
przyrost mieszkańców. W pozostałych gminach mieszkańców
systematycznie ubywa.
- Gmina Oleśnica jest trzecią
pod względem liczby ludności
gminą w powiecie oleśnickim.
Kilka lat temu wyprzedziliśmy
gminę Twardogóra i - jeśli tendencja się utrzyma- to za kolejne 10
lat mieszkańców gminy wiejskiej
Oleśnica będzie więcej niż mieszkańców w gminie Syców - cieszy
się wójt Marcin Kasina.
Gmina jest wybierana na miejsce do życia z wielu względów.
To z jednej strony wciąż wieś - a
więc związane z tym walory: czyste powietrze, spokój, ekologiczna
żywność, sielskie krajobrazy. Z
drugiej jesteśmy blisko większych
ośrodków - Oleśnicy i Wrocławia,
z którymi gmina jest bardzo dobrze skomunikowana. Z trzeciej
w końcu wybierający gminę Oleśnica widzą jej dynamiczny rozwój pod względem inwestycyj-

nym (drogi, chodniki, instalacje
sanitarne), edukacyjnym (rozbudowa i unowocześnianie szkół)
i społecznym (rozwój bazy sportowej, bogata oferta kulturalna,
rozbudowana pomoc społeczna).
Jednymi z najczęściej wybieranych miejsc w gminie są Poniatowice i Ligota Polska. To tutaj
bardzo szybko wzrasta liczba
mieszkańców (patrz grafika), to
na tym terenie dużą aktywność
wykazują deweloperzy, to rozbudowy szkoły w Ligocie Polskiej dotyczą plany inwestycyjne
władz samorządowych, to obie
wsie mają świetne połączenie z
Oleśnicą i Wrocławiem.
I developerzy, i wciąż szukający swojego miejsca na ziemi
mieszkańcy mogą w najbliższym
czasie postawić właśnie na Ligotę
Polską/Poniatowice.
Gmina 20 kwietnia wystawi na
sprzedaż działkę o pow. 3,2612 ha
w Ligocie Polskiej, idealną dla developera. Jej cena to 1.429.360 zł.
Jest ona położona na terenie pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przy działce droga
gminna o nawierzchni gruntowej, a po ok. 110 metrach droga o
nawierzchni asfaltowej Oleśnica
- Syców. 4,5 km dalej mamy węzeł Oleśnica Wschód na drodze
ekspresowej S8. Teren w okolicy

działki (do 110 m) uzbrojony jest
w sieci wodociągową i elektroenergetyczną. W pobliżu znajdują
się użytki rolne, zabudowa usługowa oraz tereny lasów i zadrzewień.
W najbliższym czasie gmina
wystawi na przetarg kilka dzia-

łek pod zabudowę jednorodzinną w Poniatowicach. To działki
o powierzchni od 0,08 do 0,099
ha. Będą kosztowały od 42 do 50
tysięcy złotych. Działki sąsiadują
z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi.
Teren w pobliżu nieruchomości

uzbrojony – w odległości ok. 100
m są energia elektryczna oraz
wodociąg. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów
przemysłowych szkodliwych dla
środowiska, a także emitujących
pyły lub zanieczyszczenia.

Montują metalowe serca z myślą
o potrzebujących.
W piątkowe przedpołudnie
obok biurowca Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Boguszycach odbyła się inauguracja
kolejnego metalowego serca do
zbierania plastikowych nakrętek
na cele charytatywne. W przecięciu wstęgi uczestniczyli wójt
Marcin Kasina, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Monika
Małobęcka-Wzgarda, radna Anita
Markiewicz-Wróbel oraz prezes
Stowarzyszenia Żyj dla innych Patryk Potępa.

W gminie Oleśnica zamontowane są już cztery serca, które szybko
zapełniają się nakrętkami: Sokołowice, Krzeczyn, Smolna, a teraz
także Boguszyce Osiedle.
Gospodarz gminy Marcin Kasina, dziękując wolontariuszom za
cenną inicjatywę, wyraził życzenie, aby podobne serca pojawiły
się w każdym sołectwie. - Macie
moje pełne wsparcie - zadeklarował.
Stowarzyszenie informuje, że „w
produkcji jest 6 serc - dla Dąbrowy,
Ligoty Małej, Bogusławic, Bystrego, Spalic i Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica.
(hag)
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Serce numer cztery Biblioteka od nowa

Jeszcze jedno cięcie...

Serc w gminie przybywa
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Nowa lokalizacja i nowoczesność na każdym kroku.

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury biblioteka gminy
zmieniła swój adres - obecnie
znajduje się w przyziemiu dawnej
siedziby GOK-u w Boguszycach.
Prace remontowo-adaptacyjne
dawnego „Klubu na dole” trwały od grudnia ubiegłego roku.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguszycach ma od 19 marca roku adres: Boguszyce 118A.
Księgozbiór będzie dostępny dla
czytelników od wtorku 23 marca.
Wcześn iejsza lokalizac ja z
dala od osiedla w dawnym pałacowym parku nie ułatwiała
pełnej dostępności dla chętnych

... i już jesteśmy w nowym wnętrzu

czytelników. Obecnie zmieniło
się to diametralnie, co zauważył
otwierający bibliotekę wójt Marcin Kasina, który nie krył swojego
pozytywnego zaskoczenia tym,
co zobaczył chwilę po przecięciu
wstęgi w nowej bibliotece. Obok
wójta dokonali go Anita Markiewicz-Wróbel – radna Rady Gminy Oleśnica oraz Monika Małobęcka-Wzgarda – dyrektor GOK
Oleśnica.
Komplement ując pomysł i
zakres prac, wójt stwierdził, że
obecna pandemia pozwala przekierować część budżetowych
środków z imprez, które odbyć
się nie mogą, na inne cenne inicjatywy, czego przykładem jest
właśnie biblioteka.

Anna Łach, kierownik Gminnej
Biblioteki, przedstawiła proczytelnicze plany na najbliższą przyszłość. Wśród nich warto wymienić utworzenie tzw. „domków dla
książek”, które mają stanąć w każdej gminnej miejscowości. Rozwój
czeka także punkty biblioteczne
w gminie. Jest ich obecnie 10, ale
kolejne czekają na otwarcie. Działają też programy, które wspierają
czytelnictwo w czasie pandemii:
„Książka na telefon” i „Pogotowie
biblioteczne”.
Monika Małobęcka-Wzgarda
z kolei wspominała natomiast o
planach działań terapeutycznych.
Będzie – z powodu ograniczeń sanitarnych – więcej zajęć w mniejszych grupach.
(hag)

