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Ruch na drogach w gminie Oleśnica
Ruch będzie bezpieczniejszy, bo teraz trwa ruch przy ich budowach, modernizacjach i przebudowach.
Zostały podpisane kolejne umowy na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowych dla
przebudowy dróg na terenie gminy Oleśnica.
Co się będzie i gdzie działo na
drogowych inwestycjach?
Przebudowana zostanie droga
wewnętrzna w Ligocie Małej. Projekt obejmuje wykonanie drogi o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej długości około 0,105
km, szerokości 3,5 m z wykonaniem ścieku deszczowego oraz do
4 studni chłonnych. Koszt wykonania to 30.750 zł.
Przebudowa czeka drogę wewnętrzną w Bogusławicach. Wykonana zostanie droga o nawierzchni
z kostki betonowej, będzie miała
0,4 km długości, 4 metry szerokości plus krawężnik. Powstanie też
oświetlenie na odcinku ok. 220 mb.
Koszt inwestycji to 43.665 zł.
W Piszkawie projekt przebudowy drogi wewnętrznej za kwotę
35.485 zł obejmuje wykonanie 0,63
km nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, która będzie
miała 3,5 metra szerokości.
Kolejną przebudowaną będzie
droga w Ligocie Wielkiej, o długości ok. 0,54 km, szerokości 3,5 m, z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonawca otrzyma 39.975 zł.
W Cieślach za 54.735 zł zostanie
przebudowana droga wewnętrzna
na długości 0,29 km. Nawierzchnia
z mieszanki mineralno-asfaltowej
będzie miała szerokość 3,5 m. Droga zostanie odwodniona dzięki
wykonaniu kanalizacji deszczowej
i odprowadzeniu do rowu.
Na Spalicach zostaną przebudowane ulice Wrzosowa i Świerkowa.
Na Wrzosowej (0,3 km długości 5,5 m szerokości) będzie nawierzchnia z kostki betonowej
plus ciąg pieszo-rowerowy, wraz z
odwodnieniem (powstanie kanali-

przebudowę kolidującego uzbrojenia, jeśli takie wystąpi, oraz
przebudowę skrzyżowań odcinków dróg w tym skrzyżowań z
drogami innych zarządców.
Realizacje podzielono na 3
etapy: I – opracowanie koncepcji
projektu; II – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo
– kosztorysowej; III – uzyskanie
decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych.

Podpisanie umowy z Eco-Orys z Oleśnicy

Kilka projektów wykona pracownia Szymona Potocznego

zacja deszczowa). Umowa opiewa
na 64.575 zł.
Przebudowa Świerkowej obejmuje odcinek drogi od ulicy Dębowej do działki nr 354/1. Droga
będzie z kostki betonowej, długości około 0,74 km, szerokości 5,5 m.
Powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa wraz z odwodnieniem oraz
oświetlenie na odcinku ok. 220 mb.
Będzie to kosztowało 98.215 zł.
W Świerznej samorząd planuje
chodnik w pasie drogi gminnej.

Chodnik powstanie na odcinku od
działki nr 112 do działki nr 107/1.
Nawierzchnia będzie z kostki betonowej. Na długości około 0,65 km
zaprojektowano kanalizację deszczową celem odwodnienia drogi,
dostosowanie szerokości istniejącej drogi do aktualnych przepisów
oraz likwidację kolizji ze słupami
oświetlenia drogowego poprzez
ich przesunięcie. Koszt to 59.962 zł.
W ramach wszystkich wymienionych zadań przewiduje się

Wciąż nowe wyzwania
GMINA OLEŚNICA  500+
zmieniło strukturę rodzin objętych pomocą i wsparciem
GOPS.
Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok oraz potrzeby
związane z realizacją zadań socjalnych w gminie to był wiodący
wątek ostatniej sesji Rady Gminy
Oleśnica. Raport o pracy GOPS-u przestawił dyrektor Jarosław
Telka.
Budżet ośrodka w roku minionym to 26,99 mln zł, w tym 3,44
mln idzie na realizację zadań
własnych gminy, a 23,54 mln zadań zleconych. - Podział pieniędzy w stosunku 13 proc. środków
gminy do 87 proc. z budżetu wojewody wskazuje na dominującą
rolę w działalności GOPS budżetu państwa - informował radnych
dyrektor.
Sporo miejsca poświęcił szeroko pojętej pomocy materialnej.
Przypomniał m.in. zasady przy-

Termin realizacji to data 28 listopada tego roku, z wyjątkiem
ulicy Świerkowej – ta powstanie
do 5 listopada 2022 r.
Wykonawcą projektów w Ligocie Małej i Bogusławicach będzie
firma Eco-Orys Biuro Projektowo-Doradcze Jacek Fit z Oleśnicy.
A pozostałe projekty przygotuje
Pracownia Projektowa Szymon
Potoczny ze Ślęzy.

znawania świadczeń pieniężnych.
Prawo do nich przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której
dochód nie przekracza 776 zł; osobie w rodzinie, w której dochód nie
przekracza kwoty 600 zł na osobę;
w rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 345 zł.
Z danych statystycznych wynika, że w 2021 r. ośrodek objął pomocą i wsparciem 180 rodzin, w
których jest 312 osób. Od kilku lat
zmienia się struktura rodzin objętych pomocą i wsparciem GOPS
- wzrasta ilość osób samotnych,
z niepełnosprawnościami i starszych, natomiast rodziny z dziećmi stanowią niewielki odsetek korzystających ze świadczeń. To efekt
programu 500+.
- A w związku z tym zmienia się
charakter udzielanych świadczeń,
zwiększa się rola pracy socjalnej,
wymagającej znacznie większego
zaangażowania i nakładu pracy.

W tej formie pracownicy socjalni
współpracowali z 82 rodzinami, w
których było 135 osób - mówił dyrektor Telka.
Problemy rodzin najczęściej
związane są z długotrwałą chorobą, ubóstwem, niepełnosprawnością oraz bezrobociem.
W ramach świadczonych usług
zwiększony został dostęp do zajęć
terapeutycznych oraz rehabilitacji
dla 6 dzieci. Zrealizowano 495 godzin terapii, a na ten cel wydano
49.500 zł, w całości pozyskane ze
środków województwa.
GOPS ma podpisaną umowę ze
schroniskami dla bezdomnych w
w Świdnicy (5 miejsc dla mieszkańców gminy), w Szczodrem (1
miejsce) i w Leśnej (1 miejsce).
- Od kilku lat zainteresowanie
dożywianiem dla dzieci w szkole
systematycznie maleje, w związku
z czym większość środków pozyskiwanych w ramach programu
przeznaczana jest na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Niewiele dzieci chętnych do

korzystania z posiłków w szkole
przekłada się na brak ﬁrm zainteresowanych przygotowywaniem i
dostarczaniem posiłków do szkół
na terenie gminy. Na brak możliwości realizowania dożywiania
w szkołach w 2021r. bardzo duży
wpływ miała pandemia Covid-19.
W 2021 roku z posiłków korzystała
tylko 1 osoba w Zespole Placówek
Specjalnych w Oleśnicy - mówił
prelegent.
Jarosław Telka omówił też kwestię dodatków mieszkaniowych,
świadczeń społecznych (fundusz
alimentacyjny, świadczenia rodzinne). Przyznano ich na łączną
kwotę 22,84 mln zł.
W podsumowaniu dyrektor
GOPS zaznaczył, że w kontekście zmieniającej sie sytuacji na
świecie pojawiają się wyzwania
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego nowej grupie
potencjalnych świadczeniobiorców - uchodźców z objętej wojną
Ukrainy.
Co interesowało radnych?
Przede wszystkim niepokojąco
rosnące koszty utrzymania pensjonariuszy domów opieki społecznej.
Obecnie są to kwoty w granicach

Jarosław Telka

4.600 zł. Radni pytali, czy przebywający w DPS-ach są tam na stałe
czy po pewnym okresie mogą wrócić do swoich rodzin, ograniczając
tym samym koszty. Jarosław Telka
stwierdził, że ma świadomość galopujących kosztów, ale wynikają
one z rosnących cen. Mocno podkreślił, że życia i zdrowia ludzkiego nie można w tym przypadku
przeliczać na pieniądze. Tłumaczył także radnym, że większość
z pensjonariuszy zwyczajnie nie
może powrócić do miejsc zamieszkania, dlatego że nie ma ku temu
warunków.
Grzegorz Huk

