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Zadecyduj o rozwoju Gminy Oleśnica!
Trwają konsultacje społeczne na temat Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021 - 2030. Każdy głos jest ważny!
Gmina Oleśnica ﬁnalizuje prace nad Strategią Rozwoju na lata
2021-2030. 22 kwietnia rozpoczęły
się konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii, które potrwają do 26 maja bieżącego roku.
Dokument wskazuje kierunki
oraz cele strategiczne określające
rozwój gminy Oleśnica w ciągu
najbliższych lat. Główną intencją konsultacji jest umożliwienie
mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących ww projektu, dzięki czemu
można będzie do niego wprowadzić ewentualne uzupełnienia i
poprawki.
Można je składać za pomocą dedykowanego formularza, który po
wypełnieniu należy dostarczyć do
Urzędu w formie tradycyjnej bądź
elektronicznej:
 formularz uwag pisemny – dostępny w Tymczasowym Punkcie
Obsługi Klienta (wejście B Urzędu). Po zeskanowaniu można go
przesłać na adres mailowy: rafal.
zahorski@olesnica.wroc.pl lub
wysłać pocztą na adres: Urząd

Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada
24, 56-400 Oleśnica albo złożyć w
Tymczasowym Punkcie Obsługi
Klienta (wejście B Urzędu) z dopiskiem „Strategia Rozwoju Gminy
– konsultacje społeczne”,
 formularz uwag online – udostępniony na stronie internetowej
i BIP gminy Oleśnica. Formularz
wraz z elektroniczną wersją Projektu Strategii Rozwoju Gminy
Oleśnica na lata 2021-2030 dostępny jest pod linkiem: http://olesnica.
nowoczesnagmina.pl/?c=941
oraz w wersji papierowej w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu) w godzinach
pracy Urzędu Gminy Oleśnica.
12 maja w godzinach 15 - 17 w
sali nr 18 Urzędu Gminy Oleśnica
odbędzie się spotkanie dotyczące
projektu Strategii. Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Uczestnicy spotkania proszeni są
o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W
sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia do-

Plakat dla strażaków.

1. Zachować
różnorodność
funkcjonalną gminy.

2. Przygotować
przestrzeń gminy do
przyjęcia
nowych mieszkańców.

3. Zrealizować istotny
wysiłek inwestycyjny
związany z rozwojem
infrastruktury
kanalizacyjnej.

4. Zmierzać do poprawy
jakości środowiska.

5. Rozwinąć ofertę
czasu wolnego

6. Zwiększyć udział
mieszkańców w życiu
społecznym gminy.

7. Rozwinąć skuteczną
i dostosowaną
do potrzeb politykę
senioralną.

8. Rozwinąć brakujące
usługi publiczne.

10. Rozwinąć ofertę
komunikacji publicznej.

11. Wykorzystać atuty
lokalizacyjne i
przestrzenne do rozwinięcia aktywności
gospodarczej na terenie
gminy.

9. Poprawić dostęp do
internetu.

Misja:
Społeczność i wadze lokalne w dążeniu do osiągnięcia wysokiej jakości życia dbają o rozwój
gospodarczy szanując środowisko oraz kapitał ludzki, wybierają nowoczesność bazując na tradycji.
Zapewniają tym samym zrównoważony rozwój i różnorodność funkcjonalną gminy.
datkowych ograniczeń w związku
z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy
dyżuru konsultacyjnego na formę
zdalną (online).
- Po zakończeniu konsultacji
sporządzona zostanie informacja

podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności
informacje o zgłoszonych uwagach
wraz z odniesieniem się do nich.
Państwa głos jest dla nas ważny!
Chcemy, aby mieszkańcy utożsamiali się z obrazem gminy, do

którego w nadchodzących 10 latach będziemy dążyć - mówi wójt
gminy Oleśnica Marcin Kasina.
- Zapraszam do zapoznania się z
treścią projektu Strategii i składania uwag - dodaje.

Żyją też dla innych

???

OLEŚNICA /LIGOTA MAŁA
 Uczniowie SP2 w Oleśnicy
wykonali plakat dla strażaków z
OSP w Ligocie Małej.
"Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za Waszą nieustanną gotowość do niesienia pomocy.
Życzymy Wam bezpiecznych powrotów z akcji oraz wytrwałości i
satysfakcji z pełnienia strażackiej

służby" - napisali uczniowie klasy
3a
z SP2 w Olesnicy z nauczycielką Urszulą Kaspryszyn-Lasecką. I
wykonali plakaty, które przekazali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Małej. "Plakaty są prześliczne i na pewno zawisną na ścianie
naszej remizy. Będą nas motywować do dalszych działań na rzecz
społeczeństwa" - napisali z kolei
strażacy.

Chodnika etap drugi

BYSTRE  Trwa drugi etap budowy chodnika wraz z kanalizacją
deszczową na ulicy Pogodnej. Wykonawcą jest Decostar Development
Sebastian Smolak z Wiszni Małej.
(OAI)

???

GMINA OLEŚNICA  Dzieki
tej akcji mieszkanka gminy ma
nowe schody do piwnicy, nowe
łóżko z kołdrą, poszewką i koc.
Fundacja Żyj dla innych z Sokołowic, dzięki wsparciu darczyńców
i pracy swoich wolontariuszy pomogła mieszkance gminy Oleśnica.
"Babcia ma nowe schody do
piwnicy, nowe łóżko z kołdrą,
poszewką i koc" - informuje Fun-

dacja, dziękując Rafałowi Kotwie,
który zrobił nowe schody, "związkom zawodowych i społeczności
Akademii Wojsk Lądowych we
Wrocławiu, którzy zakupili dla
babci nowe łóżko", a także Kołu
Gospodyń Wiejskich w Bystrem
za uszycie pościeli, zakup kołdry
i prześcieradła oraz anonimwoej
oﬁarodawczyni koca.
(OAI)

