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INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr 552/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat położonej na terenie gminy 
Syców.

Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy na okres 21 dni.

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Boguszycach 

zatrudni pracownika z prawem jazdy kat. B 
do działu wodno-kanalizacyjnego.

Mile widziane prawo jazdy kat. C, uprawnienia na koparkę, koparko-ła-
dowarkę i doświadczenie w podobnej branży.

Dane kontaktowe: 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 

Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica. 
Tel: 71 314-15-62, e-mail: sekretariat@gpkolesnica.pl

W poprzedniej „Panoramie Gmi-
ny Oleśnica” przedstawiliśmy dia-
gnozę Strategii Rozwoju Gminy na 
lata 2020 - 2030. Zaczęliśmy wska-
zaniami jakie gmina ma mocne i 
słabe strony, co sądzą o jej stanie 
mieszkańcy, jakie widzą kierunki 
rozwoju?

Na podstawie tej diagnozy wy-
pracowaliśmy 11 wyzwań, które 
stoją przed Gminą Oleśnica.
1. Zachować różnorodność funk-
cjonalną gminy. 

Efekty: ochrona środowiska i 
krajobrazu, podniesienie (utrzy-
manie) jakości życia mieszkańców, 
zróżnicowanie i zwiększenie kon-
kurencyjności oferty mieszkanio-
wej.

Gmina cieszy się z napływu no-
wych mieszkańców. To wpływa na 
rozwój ekonomiczny (np. korzy-
ści podatkowe, większy potencjał 
nabywczy dla lokalnych usług i 
produktów). Ale napływ nowych 
mieszkańców realizowany jest 
„kosztem” przestrzeni. Tereny 
mieszkaniowe zajmują powierzch-
nię gruntów oraz wpływają na 
zmiany funkcjonalne i krajobra-
zowe. Oznacza to konieczność 
moderowania procesów urbaniza-
cyjnych, w celu zachowania rów-
nowagi i zrównoważonego rozwo-
ju przestrzennego, ekologicznego i 
społecznego.
2. Przygotować przestrzeń gminy 
do przyjęcia nowych mieszkań-
ców. 

Efekty: napływ nowych miesz-
kańców, zwiększenie dochodów 
budżetowych, optymalizacja kosz-
tów rozbudowy i utrzymania infra-
struktury technicznej i społecznej, 

ochrona środowiska, ochrona kra-
jobrazu.

Defi cyty w zakresie infrastruk-
tury technicznej, takiej jak sieć 
wodno-kanalizacyjna, jak dostęp 
do Internetu, mogą wpływać na 
jakość oferty mieszkaniowej. Po-
dobnie deficyty do wybranych 
usług publicznych. Gmina powin-
na więc wytyczać tereny inwesty-
cyjne zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju, uwzględniając 
aspekty ekonomiczne, związane z 
efektywnością rozwoju infrastruk-
tury sieciowej, dostępnością do 
układu drogowego, ale przy zacho-
waniu walorów krajobrazowych i 
powiązań funkcjonalnych. 
3. Zrealizować wysiłek inwesty-
cyjny związany z rozwojem in-
frastruktury kanalizacyjnej.

Efekty: ochrona środowiska, 
zwiększenie atrakcyjności inwe-
stycyjnej, podniesienie jakości ży-
cia mieszkańców. 

Gminę Oleśnica charaktery-
zuje dekapitalizacja i deficyty w 
zakresie infrastruktury wodno-
ściekowej. Inwestycje te stanowią 
wyzwanie ze względu na ich skalę. 
Defi cyty w zakresie infrastruktury 
technicznej, jak też dostępu do In-
ternetu, mogą wpływać na jakość 
oferty mieszkaniowej. Ograniczają 
też inwestycje gospodarcze. 
4. Zmierzać do poprawy jakości 
środowiska.

Efekty: ochrona środowiska, 
podniesienie jakości życia miesz-
kańców, zwiększenie konkurencyj-
ności oferty mieszkaniowej gminy.  

Gminę charakteryzuje brak 
większych konfl iktów przestrzen-
nych i środowiskowych oraz dobry 

stan środowiska. To atuty, które 
decydują o jej atrakcyjności osie-
dleńczej oraz jakości życia. Trzeba 
je wzmacniać, realizując politykę 
ekologiczną. 
5. Rozwinąć ofertę czasu wolnego.

Efekty: podniesienie jakości 
życia mieszkańców, zwiększenie 
konkurencyjności oferty mieszka-
niowej, integracja społeczna. 

Gminę charakteryzuje duża ak-
tywność kulturalna instytucji i 
mieszkańców, rozwijająca się ofer-
ta w zakresie sportu oraz dobra 
dostępność i poziom edukacji pod-
stawowej.

Nowi mieszkańcy zwiększają po-
pyt na lokalne produkty i usługi, w 
tym na ofertę kulturalną. A wysoki 
poziom usług publicznych, w tym 
kultury, sportu, edukacji, może być 
jednym z czynników konkurencyj-
ności gminy w kwestii przyciąga-
nia nowych mieszkańców. Gmina 
powinna nadal inwestować w roz-
wój oferty czasu wolnego. 
6. Zwiększyć udział mieszkańców 
w życiu społecznym gminy.

Efekty: integracja społeczna 
mieszkańców, efektywniejszy sys-
tem zarządzania realizacją rozwoju 
lokalnego, przy udziale społeczeń-
stwa gminy, wzrost kapitału spo-
łecznego.

Gminę Oleśnica charakteryzuje 
rosnący poziom aktywności spo-
łecznej. Zaangażowanie społeczne 
przekłada się na poziom zaufa-
nia do samorządu lokalnego oraz 
wpływa na włączenie w realiza-
cję planów rozwojowych. Lokalne 
organizacje społeczne mogą być 
ważnym partnerem w realizacji 
szeregu działań, w szczególności 

polityki kulturalnej, sportowej, po-
mocy społecznej, edukacji,  działań 
na rzecz wybranych grup społecz-
nych, w tym seniorów. 
7. Rozwinąć skuteczną i dostoso-
waną do potrzeb politykę senio-
ralną.

Efekty: podniesienie jakości ży-
cia mieszkańców w wieku senioral-
nym, integracja społeczna, wzrost 
kapitału społecznego.

W gminie występuje zjawisko 
starzenia się społeczeństwa oraz 
zmiana charakteru problemów 
społecznych, pomimo względnie 
korzystnej struktury demogra-
fi cznej na tle innych jednostek te-
rytorialnych, co związane jest z 
napływem nowych mieszkańców. 
Zmiana charakteru problemów 
społecznych, w których domino-
wać będzie choroba, niepełno-
sprawność, samotność, pogłębiać 
będzie problem dostępu do opieki 
zdrowotnej. Będzie również istot-
nym wyzwaniem dla polityki spo-
łecznej gminy oraz finansowania 
tego systemu z budżetu państwa.
8. Rozwinąć brakujące usługi pu-
bliczne.

Efekty: podniesienie jakości ży-
cia i napływ nowych mieszkańców.

W gminie występują deficyty 
w zakresie dostępności do opieki 
żłobkowej oraz duże rozproszenie 
struktury osadniczej. Oznacza to 
konieczność rozwijania brakują-
cych usług publicznych. 
9. Poprawić dostęp do Internetu.

Efekty: zwiększenie atrakcyjno-
ści inwestycyjnej, podniesienie ja-
kości życia.

Dostęp do szerokopasmowego 
Internetu jest istotny z punktu wi-

dzenia szeregu działalności gospo-
darczych, tz w. wolnych zawodów, 
komunikacji i rozrywki oraz edu-
kacji i aktywności społecznej. 
10. Rozwinąć ofertę komunikacji 
publicznej.

Efekty: zwiększenie atrakcyjno-
ści inwestycyjnej na terenie gminy, 
podniesienie jakości życia miesz-
kańców.

Atuty gminy związane są z bli-
skością Wrocławia i Oleśnicy. Fi-
larem integracji przestrzennej jest 
dobrze funkcjonująca komunikacja 
publiczna. Inwestycje regionalne 
w zakresie rozwoju komunikacji 
kolejowej będą jej sprzyjać. Popra-
wi się dostępność ośrodków miej-
skich - Oleśnicy i  Wrocławia - co 
jest szczególnie istotne w dobie sta-
rzejącego się społeczeństwa. Plany 
zakładają reaktywację połączeń 
pasażerskich między Oleśnicą a 
Kępnem, co wpłynie na dostępność 
do sieci kolejowej dla części miesz-
kańców gminy. 
11. Wykorzystać atuty lokalizacyj-
ne i przestrzenne do rozwinięcia 
aktywności gospodarczej na tere-
nie gminy. 

Efekty: zwiększenie dochodów 
budżetowych gminy.

Atuty lokal izacy jne gminy 
Oleśnica sprzyjają rozwojowi ak-
tywności gospodarczej. Barierą w 
rozwoju aktywności gospodarczej 
jest brak terenów inwestycyjnych 
w posiadaniu gminy. Przyciąganie 
nowych inwestycji gospodarczych 
wpływać będzie na podnoszenie 
dochodów podatkowych, m. in. z 
tytułu podatku od nieruchomości. 

GMINA OLEŚNICA  „Nie-
zła ściema” - pod takim tytułem 
odbył się festyn w dniu czę-
ściowego zaćmienia Słońca.

Księżyc jest oddalony od Słoń-
ca o ok. 8 minut świetlnych, ale w 
czwartek 10 czerwca około połu-
dnia nastąpiło na niebie spotka-
nie naszego naturalnego satelity 

i najbliższej gwiazdy. Częściowe 
zaćmienie Słońca odbyło się z za-
chowaniem odpowiedniego dy-
stansu społecznego - ponad 149,5 
mln kilometrów!

Z tej okazji na festyn „Niezła 
Ściema” zaprosił na swój teren 
Gminny Ośrodek Kultury Ole-
śnica. Czekały atrakcje dla naj-
młodszych i tych nieco starszych. 

Gośćmi byli głównie uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Soko-
łowicach.

Na festynie dzieci odbyły mul-
timedialną podróż w kosmos, 
poznając głównych bohaterów 
spektaklu na niebie – Księżyc i 
Słońce. W parku czekały atrakcje 
sportowe i artystyczne. Wśród 
nich m.in. grawerowanie na szkle, 
malowanie na folii, tworzenie 
mozaik szklanych. Nie zabrakło 
także zabaw tanecznych. Podczas 
festynu odbyły się również wy-
ścigi ślimaków w ekopracowni, 
a każdy z uczestników mógł wła-
snoręcznie przygotować i zabrać 
do domu sadzonkę drzewa ze 
szkółki GOK. Wszystkie atrakcje 
były przygotowane i prowadzone 
przez pracowników i animatorów 
ośrodka.

A kulminacyjnym punktem 
festynu miało być obserwowanie 
zaćmienia przez specjalnie przy-
gotowane bezpieczne teleskopy. 
Jednak Słońce zrobiło psikusa i 
schowało się nie tylko za Księżyc, 
ale i za chmury. Pogoda mimo 
wszystko nie popsuła dobrej za-
bawy, a przed największym desz-
czem ochroniły namioty LGD 
Dobra Widawa.

Arkadiusz Cichosz

Przed nami 11 wyzwań
Czy wspólnie - władze gminy, radni, mieszkańcy - im sprostamy? Po to przygotowaliśmy Strategię Rozwoju Gminy Oleśnica, 
aby tym wyzwaniom podołać!

Podróż w kosmos

Kto wygra ten wyścig?

BIERUTÓW W SKRÓCIE
Flash informuje 
Z Bierutowskiego Flasha dowiadu-
jemy się, że wyłoniono wykonaw-
ców - przebudowy ulicy Wodnej 
i przebudowy drogi w Zbytowej. 
Zakończono utwardzenie ulicy 

Północnej, a trwają prace na Kiliń-
skiego i przy budowie przedszko-
la. W rynku pojawiły się kolejne 
elementy zieleni miejskiej. 27 
czerwca odbędzie się II Bierutow-
ski Bieg Miejski. 


