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Tak, to nie są tanie rzeczy... Ale 
samorząd wie, jak bardzo po-
trzebne dla mieszkańców.

Drogi i chodniki to inwestycje, 
na które zawsze z niecierpliwością 
czekaję mieszkańcy każdej polskiej 
gminy. Nie inaczej jest w gminie 
Oleśnica. Samorząd robi wszyst-
ko, co możliwe, aby na te potrzeby 
mieszkańców odpowiedzieć po-
zytywnie. Prace na drogach trwają 
systematycznie, choć władze gmi-
ny mają świadomość, że wciąż jest 
sporo do zrobienia. 

Niedawno rozpoczęto trzy kolej-
ne inwestycje drogowe.

Bystre - chodnik 
z kanalizacją

Trwa drugi etap budowy chod-
nika wraz z kanalizacją deszczową 
przy ulicy Pogodnej w miejscowo-
ści Bystre (od 250. do 966. metra). 
Wykonawcą jest firma Decostar 
Development Sebastian Smolak 
z Wiszni Małej. Wykonawca w 
ramach ustalonego wynagrodze-
nia udziela gwarancji jakości na 
materiały, urządzenia i roboty na 
60 miesięcy. Wynagrodzenie za 
wszystkie etapy robót (I - III) wy-
niesie 999.584 zł. 

Krzeczyn - przebudowa 
drogi

Trwa przebudowa drogi gmin-
nej nr 10273D w Krzeczynie, etap 

I o długości 574 metrów. Wyko-
nawcą jest Berger Bau Polska Sp. z 
o.o. – Wrocław. Koszt inwestycji to 
1.084.902 zł. 

Przebudowa drogi zakłada po-
szerzenie istniejącej nawierzchni 
do szerokości jezdni 5,5 m, ograni-
czonej obustronnie krawężnikami. 
Po prawej stronie drogi znajduje 
się chodnik o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej - jest przezna-
czony do remontu. Remont polegać 
będzie na częściowym przełożeniu 
kostki betonowej w celu likwidacji 
nierówności oraz regulacji krawęż-
nika. W celu poprawy odwodnie-
nia wykonany zostanie kolektor 
deszczowy, składający się z 18 
studni teleskopowych PP i jednej 
betonowej. Wpusty deszczowe w 
ilości 15 sztuk włączone będą za 
pośrednictwem przykanalików do 
nowej sieci. Na to zadanie Gmina 
Oleśnica otrzymała dofi nansowa-
nie w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Bogusławice - remont 
drogi

Trwa remont drogi gminnej 
nr 102156D w Bogusławicach. 
Nawierzchnia jezdni wykonana 
zostanie z kostki betonowej (gru-
bości 8 cm), przewidziany został 
próg zwalniający. Wykonawcą jest 
fi rma Biobud Piotr Schabikowski z 
Oleśnicy, a koszt przedsięwzięcia 
to 194.235 złotych.

Bystre będzie miało chodnik i kanalizację deszczową

Droga w Krzeczynie zostanie poszerzona, a nowy chodnik będzie z kostki brukowej

W Bogusławicach na nowej jezdni zostanie zamontowany próg zwalniający

2 miliony 
na 3 drogi

GMINA OLEŚNICA   Trwa 
II etap przebudowy miejscowej 
szkoły.

Trwa drugi etap inwestycji w 
Szkole Podstawowej im. Orła Bia-
łego w Sokołowicach. 

Powstają tu trzy sale lekcyjne 
oraz pomieszczenia administra-
cyjne o powierzchni zabudowy 141 
mkw. wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą. Łączny koszt inwestycji 
wynosi 851.000 złotych. 

(OAI)

GMINA OLEŚNICA  ...rozli-
czyć PIT w gminie Oleśnica.

30 kwietnia minie termin na 
złożenie deklaracji PIT za 2020 
rok. Chcąc rozliczyć PIT w gminie 
Oleśnica, można skorzystać z dar-
mowego, intuicyjnego programu 
PITAX zamieszczonego pod adre-

sem: www.pitax.pl/rozlicz/urzad-
-gminy-olesnica-1. Charakteryzuje 
się on prostotą obsługi, a podpo-
wiedzi systemu sugerują skorzy-
stanie z ulg podatkowych. 

- Rozliczając PIT w miejscu za-
mieszkania, przyczyniamy się do 
polepszenia warunków naszego 
życia i wpływamy na nasze oto-

czenie. Ponad 38 procent z odpro-
wadzanego przez nas podatku 
dochodowego trafia do budżetu 
gminy, którą zamieszkujemy. Roz-
liczajmy się lokalnie i wspierajmy 
rozwój gminy Oleśnica - apeluje 
Krzysztof Skórzewski, sekretarz 
gminy Oleśnica.

(ror)

GMINA OLEŚNICA  Gmina 
Oleśnica finalizuje prace nad 
Strategią Rozwoju na lata 2021-
2030. 

O tym, jak ma się rozwijać gmi-
na Oleśnica, zadecyduje Strategia 
Rozwoju na lata 2021-2030. Miesz-
kańcy angażowali się w jej powsta-
nie, wypełniając ankiety na etapie 
prac nad dokumentem. 

- Teraz przed nami konsultacje 
społeczne dotyczące projektu Stra-
tegii, które potrwają od 22 kwiet-
nia do 26 maja. W dokumencie 
wskazano kierunki oraz cele stra-
tegiczne określające rozwój gminy 
Oleśnica w ciągu najbliższych lat, 
a celem konsultacji jest umożli-
wienie mieszkańcom, instytucjom 
społecznym oraz podmiotom go-
spodarczym złożenia uwag doty-
czących projektu, dzięki czemu 
można będzie do niego wprowa-
dzić ewentualne uzupełnienia i 
poprawki. Zachęcam do składa-
nia ich za pomocą dedykowanego 
formularza, który po wypełnieniu 
można dostarczyć do Urzędu w 
formie tradycyjnej bądź elektro-

nicznej - mówi Marcin Kasina, 
wójt gminy.

Formularz uwag pisemny do-
stępny jest w Tymczasowym 
Punkcie Obsługi Klienta (wejście B 
do Urzędu). Należy go (po zeska-
nowaniu) przesłać na adres mailo-
wy: rafal.zahorski@olesnica.wroc.
pl lub pocztą na adres Urzędu lub 
złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

Formularz uwag on-line udo-
stępniony jest na stronie interneto-
wej i BIP gminy. 

Spotkanie dotyczącego projektu 
Strategii odbędzie się 12 maja  w 
godzinach 15 - 17 w sali nr 18 Urzę-
du Gminy. Uczestnicy spotkania 
proszeni są o zaopatrzenie się w 
maseczki. Projekt Strategii Rozwo-
ju dostępny będzie w okresie kon-
sultacji Punkcie Obsługi Klienta w 
godzinach pracy Urzędu Gminy 
Oleśnica.

Po zakończeniu konsultacji spo-
rządzona zostanie informacja pod-
sumowująca ich przebieg i wyniki. 

- Państwa głos jest dla nas waż-
ny. Zapraszam do konsultacji - 
podsumowuje wójt Kasina.

(ror)

Współtwórz 
strategię

Jeszcze zdążysz...

Szkoła plus trzy

Będzie nowa przestrzeń do nauki

GMINY W SKRÓCIE
Gmina Oleśnica: 
Kachowka pozdrawia

„Dzisiaj otrzymałem list od nowo 
wybranego burmistrza miasta 
Kachowka (miasto na południu 
Ukrainy, 36 tysięcy mieszkań-
ców), Pana Witalija Niemierieca. 
Zapewnia on o chęci dalszej 
współpracy na szczeblu kultu-
ry, szkolnictwa oraz wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk 
między gminami. Cieszę się z tej 
inicjatywy, oczywiście działamy 
dalej” - poinformował Marcin Kasi-
na, wójt gminy Oleśnica.

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE


