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GPK odpowiada na wyzwania

W Gminie Oleśnica systematycznie przybywa mieszkańców. To bardzo cieszy samorząd, ale stawia też ciągle nowe wyzwania, m.in. przed Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym. Z jego prezesem Jarosławem Polańskim rozmawiamy o
tych wyzwaniach. I pytamy też o to, czy mieszkańców czekają jakieś podwyżki za komunalne usługi.
Panie prezesie, niedawno
została podpisana umowa na
budowę kanalizacji sanitarnej w
Smolnej. Proszę o przybliżenie
tej inwestycji.

Rzeczywiście, podpisaliśmy
umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
Budowę kanalizacji sanitarnej w
mijescowości Smolna”. Wykonawcą będzie Biuro Usług Inwestycyjnych „Plumber” mgr inż Dariusz
Piasecki. Kwota na to zadanie
wynosi 170.000 zł. Wartość całej
inwestycji wraz z wykonaniem to
szacowany koszt 7 mln zł. Zostanie
skanalizowana cała miejscowość,
będą wykonane 4 przepompownie ścieków, a do granic działek zamieszkałych zostaną doprowadzone odrzuty kanalizacji sanitarnej.
GPK i gminę czeka też rozbudowa istniejącej kanalizacji
sanitarnej w Smardzowie. Co

powie Pan z kolei o tym przedsięwzięciu?

Podpisaliśmy również umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na:
Rozbudowę istniejącej kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Smardzów”. Wykonawca to Ecoteq I.
Bors, R. Flis sp. j., a kwota na zadanie - 105.780 zł. Szacowany koszt
inwestycji to w tym przypadku 2
mln zł. Rozbudowana zostanie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,
tak by skanalizować nowo podzielone działki budowlane.
Od niedawna na drogach w gminie Oleśnica porusza się nowa
śmieciarka. Sprawdziła się już
w pracy?

Na terenie naszych miejscowości, w związku z bardzo dynamicznym rozwojem Gminy
Oleśnica, zobaczyć możemy nasz
najnowszy nabytek. Nowa śmie-

ciarka to podwozie marki Scania,
a zabudowę stanowi śmieciarka
Ekocel o pojemność 22 m3. Pojazd
jest trzyosiowy. Utrzymanie w
czystości obszaru naszej Gminy
wymaga odpowiedniego sprzętu.
Od 4 lat, od kiedy jesteśmy odbiorcą odpadów, liczba naszych odbiorców zwiększyła się o 802 nowe
gospodarstwa domowe. I ciągle rośnie! To cieszy, ale także wymusza
na nas posługiwanie się możliwie
jak najbardziej zaawansowanymi
technicznie urządzeniami. Pojazd kosztował 540 tysięcy netto,
zakupiono go w formie leasingu
operacyjnego, tak więc każda rata
leasingowa będzie kosztem odpisanym od podatku. A wyprzedzając
pytania i wątpliwości, powiem,
że zakup pojazdu nie będzie miał
wpływu na koszty utrzymania
systemu odbioru odpadów komunalnych.
Jak wyglądają postępy prac modernizacyjnych na stacji uzdatniania wody w Krzeczynie?

W ostatnim czasie wykonane
zostało orurowanie nowo powstałych ﬁltrów oraz aeratora. W
najbliższym tygodniu planujemy
rozpoczęcie prac nad wykonaniem
fundamentów pod nowe zbiorniki
wody czystej. Na miejsce starego
zbiornika planowane jest wykonanie dwóch nowych, o znacznie
większej pojemności. Pozwoli to
na zgromadzenie większej ilości
wody czystej. Zapewni to niezawodną dostawę wody w czasie,
gdy występują zwiększone pobory przez odbiorców. Zakończenie
prac modernizacyjnych planujemy
w II połowie 2022 roku.

To najnowszy nabytek GPK

Stacja uzdatniania wody w Krzeczynie nabiera kształtu

Panie prezesie, niemal wszystkie ceny idą w górę. Czy GPK
też przewiduje jakieś podwyżki opłat za wodę, ścieki lub
inne?

Mamy zatwierdzoną taryfę dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania

ścieków na terenie Gminy Oleśnica do końca października 2022
roku. Zgodnie z jej wytycznymi
od 1 listopada 2021 nastąpi zmiana stawek za dostawę wody i odprowadzanie ścieków o 5 groszy.
Dosłownie o pięć groszy. Obecnie
innych podwyżek nie przewidujemy.

O GOK-u i nie tylko 26 obiektów dla kultury
GMINA OLEŚNICA  Radni
uchwalili regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni
zewnętrznych.
23 września odbyła się XXXIV
sesja Rady Gminy Oleśnica VIII
kadencji. Radni obradowali w
sali narad Urzędu Gminy przy
ul. 11 Listopada w Oleśnicy. Sesji
przewodniczył Tadeusz Kunaj.
Wiodącym tematem była działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Informację o działalności w
roku 2020 przedstawiła dyrektor
Monika Małobęcka - Wzgarda.
Radni zostali też zapoznani z
projektem budowy linii energetycznej o napięciu 400 kW przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Przegłosowano kilka uchwał w
sprawach: wieloletniej prognozy
ﬁnansowej gminy; zmian budżetu gminy na 2021 rok; regulaminu korzystania z placów zabaw
oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy; zwolnień od podat-

ku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy
de minimis; przyjęcia „Strategii
rozwoju gminy Oleśnica na lata
2021-2030”; zasad udzielania
i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
dyrektorów i wicedyrektorów w
szkołach podstawowych; określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym
w prowadzonych przez gminę
oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych.
Wójt Marcin Kasina przedstawił informacje z pracy w okresie
między sesjami. Były też sprawy
bieżące i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
(kad)

GMINA OLEŚNICA  Zasoby do działalności kulturalnej i
sportowej są w tej gminie imponujące.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Monika Małobęcka-Wzgarda przedstawiła radnym
na sesji sprawozdanie z działalności w 2020 roku. Była to okazja
do przedstawienia zasobów, w
oparciu o które ta działalność była
realizowana. Składa się na nie: 26
obiektów kulturalnych: 24 świetlice wiejskie i siedziba Ośrodka
w Boguszycach wraz z Klubem
„Na Dole”; 15 grup artystycznych
dorosłych; Gminna Izba Pamięci
w Boguszycach; 4 pracownie plastyczne - wyroby ze szkła w Boguszycach Osiedlu, rzeźba, rysunek,
malarstwo í decoupage w Jenkowicach, rękodzieło we Wszechświętem, Centrum Rękodzieła Gminy
Oleśnica w Piszkawie; 42 drużyny sportowe; hale sportowe we
Wszechświętem i Oleśnicy; 19 boisk sportowych, Gminna Biblioteka

Publiczna w Boguszycach oraz 10
punktów bibliotecznych (w Boguszycach, Jenkowicach, Krzeczynie,
Ligocie Wielkiej, Nowoszycach,
Smardzowie, Wszechświętem,
Ostrowinie, Gręboszycach i Ligocie Polskiej).
Do zasobów GOK należy także:
wyposażenie świetlic wiejskich
(stoły, ławki, krzesła, naczynia),
stroje ludowe i instrumenty, sprzęt
nagłaśniający i oświetleniowy,
sprzęt plenerowy (stoły biesiadne,
ławki, namioty), samochód bus
marki Volkswagen Transporter

T5, wyposażenie biurowe, sprzęt
multimedialny, komputerowo - informatyczny, sprzęt mobilny (pozyskany z projektu w 2017 r.): piec
ceramiczny Raku ze stanowiskami
do toczenia na kole garncarskim,
narzędzia do prowadzenia warsztatów ceramicznych, mobilny piec
chlebowy z osprzętem, meble
specjalistyczne do prowadzenia
warsztatów, wiata drewniana do
stacjonarnego pieca chlebowego w
Boguszycach, mobilny podest sceniczny oraz agregat prądotwórczy.
(kad)

