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W dwóch ostatnich „Panora-
mach Gminy Oleśnica” przedsta-
wiliśmy diagnozę Strategii Roz-
woju Gminy na lata 2020 - 2030 
oraz wyzwania, które stoją przed 
Gminą Oleśnica.

Dzisiaj omówimy dwa najważ-
niejsze cele, które samorząd chce 
osiągnąć w tej dekadzie.

Podniesienie jakości 
życia mieszkańców 

Jak ten cel osiągnąć? 
To po pierwsze - poprawa jako-

ści środowiska.
Gmina deklaruje inwestycje 

związane ze zwiększaniem do-
stępności do infrastruktury siecio-
wej, w tym wodno-kanalizacyjnej 
oraz gazowej. Wspierać lub realizo-
wać będzie programy ukierunko-
wane na modernizację źródeł cie-
pła i rozwój odnawialnych źródeł 
energii - w ten sposób poprawiana 
będzie jakość powietrza. 

Jedynie 1/4 gminy jest skana-
lizowana. Ruszyły prace nad 
modernizacją Stacji Uzdatniania 
Wody w Krzeczynie, w planach 
jest przebudowa sieci wodociągo-
wej w Brzezince oraz budowa ka-
nalizacji w Smolnej i rozbudowa 
istniejącej kanalizacji sanitarnej w 
Smardzowie. W najbliższym cza-
sie 3 kolejne miejscowości (Spalice, 
Boguszyce, Boguszyce Osiedle) zo-
staną zgazyfi kowane (dotychczas 
zgazyfi kowano: Nieciszów, Smar-
dzów, Jenkowice, Dąbrowę oraz 
Osadę Bystre). Dalsze inwestycje 
zależą od decyzji Polskiej Spółki 
Gazownictwa.

Konieczne jest uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej 
gminy. Strategia zakłada, że nale-
ży podłączyć do oczyszczalni wsie: 
Dąbrowa, Bystre, Nieciszów, Bogu-
szyce, Spalice, Smardzów, Jenkowi-
ce. Trzeba zbudować oczyszczalnię 
ścieków dla wsi leżących w zlewni 
Widawy (Ligota Mała, Krzeczyn). I 
wesprzeć budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Po drugie - mieszkańcom bę-
dzie się żyło lepiej, jeśli dostaną 
bogatą ofertę spędzania czasu 
wolnego.

Oczekują oni większej liczby 
miejsc rozrywki dla dzieci i mło-
dzieży, ścieżek rowerowych, więk-
szej liczby atrakcji turystycznych, 
miejsc rekreacji, rozwiniętej infra-
struktury sportowej. Gmina będzie 

więc wspierać działalność organi-
zacji i zrzeszeń mieszkańców, w 
tym grup artystycznych, kół go-
spodyń wiejskich. Wspierać rów-
nież będzie działalność klubów 
sportowych. Inwestować w rozwój 
i modernizację obiektów oraz in-
frastruktury i terenów aktywności 
sportowej, siłowni zewnętrznych. 
Konieczny jest rozwój ścieżek ro-
werowych i tras wędrówkowych, 
wykorzystujących walory  prze-
strzenne, krajobrazowe i przyrod-
nicze. Trzeba kształtować ofertę 
czasu wolnego przy udziale insty-
tucji publicznych oraz mieszkań-
ców.  

Gmina zakłada sukcesywne mo-
dernizowanie świetlic wiejskich 
i zakładanie w nich ogrzewania. 
Planuje wyposażać boiska w szat-
nie. Chce opracować i wdrożyć 
program promocji oferty kultu-
ralno-sportowej gminy. Strategia 
przewiduje wskazanie terenów 
pod rozwój agroturystyki i budo-
wy domów letniskowych, a także 
stworzenie ogródków jordanow-
skich.

Po trzecie podniesienie jako-
ści życia będzie się wiązało - w 
związku z tym, że przybywa 
osób starszych - z kształtowa-
niem odpowiedniej polityki se-
nioralnej. Gmina musi zwiększyć 
zasięg działania i oddziaływania 
gminnych organizacji senior-
skich, w tym Uniwersytetu III 
Wieku. Konieczna jest integracja 
środowisk seniorskich oraz roz-
wój działalności klubu seniora. Po-
trzebne jest zwiększenie atrakcyj-

ności gminnej oferty kierowanej 
do seniorów, w tym związanej ze 
sportem, profi laktyką zdrowotną, 
edukacją. I wreszcie należy rozwi-
jać infrastrukturę opieki i pomocy 
społecznej, w tym rozwój usług 
opiekuńczych, wzmocnić pracę 
socjalną skierowaną do seniorów. 
Gmina deklaruje utrzymanie 
ośrodków zdrowia w Boguszy-
cach i Ligocie Polskiej. Chce wy-
gospodarować środki na wzrost 
jakości i zakresu usług w ośrod-
kach zdrowia. Będzie wspierać 
utworzenie ośrodka warsztatów 
terapii zajęciowej oraz utworzenie 
zakładu opiekuńczo-leczniczego 
na swoim terenie. 

Czwarty kierunek poprawy 
jakości życia to z kolei rozwój 
oferty edukacyjnej, w tym przed-
szkolnej i żłobkowej. Gmina 
będzie zwiększać liczbę miejsc w 
żłobkach i przedszkolach na swo-
im terenie, modernizować i uno-
wocześnienie infrastrukturę oraz 
wyposażenie obiektów szkolnych, 
przedszkolnych i żłobkowych, in-
westować w kadry instytucji edu-
kacji. Strategia zakłada remonty 
i rozbudowy szkół wraz z zaple-
czem sportowo-rekreacyjnym, 
rozwinięcie systemu zajęć poza-
lekcyjnych we wszystkich szko-
łach gminnych. W ramach projek-
tu „Wrocławski i Wrocław Orange 
Światłowód” szybki Internet dotarł 
do wszystkich gminnych placówek 
edukacyjnych. Mogą one korzystać 
za pośrednictwem fi rmy NASK z 
dostępu do Internetu oraz Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej. 

Gmina planuje zatrudnianie 
logopedów, psychologów i peda-
gogów. Chce doposażać świetlice 
szkolne, a także zwiększyć doposa-
żenie szkół w środki dydaktyczne i 
księgozbiory. 

I wreszcie piąty element to 
integracja przestrzenna gminy. 
Należy w tym celu utrzymać Ko-
munikację Autobusową Gminy, 
współpracować przy tworzeniu i 
funkcjonowaniu biletu aglomeracji 
wrocławskiej oraz wykorzystaniu 
potencjału modernizowanej linii 
kolejowej nr 118, a wreszcie rozwi-
jać i modernizować drogi, chodni-
ki oraz ścieżki rowerowe. 

Zwiększenie zdolności 
do kreowania lokalnego 
rozwoju

To drugi cel strategiczny. 
Do jego osiągnięcia potrzebne 

jest po pierwsze prowadzenie 
zrównoważonej polityki prze-
strzennej, ukierunkowanej na 
zachowanie różnorodności funk-
cjonalnej gminy. Gmina musi 
opracowywać i aktualizować miej-
scowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, częściej jej aktu-
alizować, opracować plany rewita-
lizacji oraz opieki nad zabytkami.

Drugie zadanie to stworzenie 
warunków do inwestycji i przy-
ciągnięcie nowych podmiotów 
gospodarczych. Strategia zakłada 
uzbrajanie terenów inwestycyj-
nych w infrastrukturę techniczną, 
media oraz Internet, prowadzenie 
aktywnej polityki promocji gospo-
darczej gminy i współpraca przy 

niej w ramach struktur ponadlo-
kalnych.

Działania związane z rozwo-
jem funkcji gospodarczej na tere-
nie Gminy realizowane będą w 
przestrzeniach, które posiadają 
największe atuty pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej. Są 
to obszary, które mają dogodne 
powiązanie komunikacyjne, w 
szczególności z drogą ekspresową 
S8 (m. in. miejscowości Cieśle, Dą-
browa). 

Konieczne jest także zwiększe-
nie dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu. To wiąże się z 
inwestycjami fi rm telekomunika-
cyjnych, a gmina może tylko two-
rzyć warunki do inwestycji. 

Kolejne zadanie to rozwinięcie 
partycypacyjnego modelu za-
rządzania gminą. Konieczne jest 
wdrożenie zasad powszechności 
konsultacji społecznych dla reali-
zowanych przez gminę inicjatyw 
i działań. Należy rozwijać infra-
strukturę społeczną i technolo-
giczną (IT) sprzyjającą integracji 
społecznej, włączyć mieszkańców 
w procesy zarządzania rozwojem 
lokalnym, a także wspierać rozwój 
organizacji pozarządowych, jako 
ważnego partnera realizacji zamie-
rzeń rozwojowych gminy. 

I wreszcie ostatni element to 
wzmocnienie potencjału insty-
tucjonalnego gminy - to przede 
wszystkim efektywna polityka 
kadrowa, wzmocnienie technolo-
giczne oraz informatyczne admini-
stracji samorządowej, podnoszenie 
poziomu obsługi mieszkańców. 

Lepiej żyjmy, kreujmy rozwój
Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie zdolności gminy do kreowania rozwoju lokalnego to dwa najważ-
niejsze cele samorządu w tej dekadzie. 
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Inwestują w kanalizację

To wstęp do nowych inwestycji

SMOLNA/SMARDZÓW  
Podpisane zostały umowy na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Smolnej i rozbudowę istnie-
jącej w Smardzowie.

W Urzędzie Gminy Oleśnica 
podpisane zostały umowy na 
dwie inwestycje.

Pierwsza to budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Smolnej. Obecnie 
dokumentację projektowo-kosz-
torysową wykona Biuro Usług 

Inwestycyjnych „Plumber" Da-
riusz Piasecki za kwotę 170.000 
zł. Wartość całej inwestycji sza-
cowana jest na 7 mln złotych.

Druga to rozbudowa istniejącej 
kanalizacji sanitarnej w Smar-
dzowie. Wykonawcą dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
za 105.780 zł jest Ecoteq I. Bors, 
R. Flis sp. j. Inwestycja będzie 
kosztowała 2 mln zł.

(OAI)

GMINY W SKRÓCIE
Radosnych wakacji!
„Za nami ciężki, pełen wyzwań rok 
szkolny - trudny dla Uczniów nie tylko 
ze względu na przyswajaną wiedzę, 
ale przede wszystkim na sposób jej 
uzyskiwania. Ogromne wyrazy uznania 
należą się każdemu z Was. Gratula-
cje kieruję również do Nauczycieli i 
Pracowników Oświaty za umiejętność 
rzetelnego przekazywania materiału 
„na odległość” oraz do Rodziców za 
wytrwałość, cierpliwość i wyrozumia-
łość. Życzę Wszystkim radosnych wa-
kacji” - napisał m.in. wójt Marcin Kasina 
w mediach społecznościowych.


