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Gmina Oleśnica w ostatnich la-
tach zanotowała duży wzrost liczby 
mieszkańców. 

- Jest nas coraz więcej, co bardzo 
cieszy władze samorządowe, bo do-
wodzi tego, że gmina jest chętnie 
wybieranym miejscem do życia. Ale 
nakłada też dodatkowe obowiąz-
ki. Trzeba systematycznie myśleć i 
działać w kwestii rozbudowy infra-
struktury - drogowej, oświatowej, 
społecznej. To jednak też cieszy sa-
morząd, bo lubimy nowe wyzwania 
- mówi wójt Marcin Kasina.

Żłobek gminny 
ma III oddział

Rozwój zaplecza edukacyjnego 
zawsze był jednym z priorytetów 
gminy. Stały przyrost liczby miesz-
kańców wymaga rozbudowy ist-
niejących placówek, zarówno szkół, 
jak i oddziałów żłobkowych. Bardzo 
ważne jest utrzymanie jednozmiano-
wości (co z powodzeniem się udaje) 
oraz zapewnienie opieki najmłod-
szym.

- Pod koniec grudnia 2021 r. za-
kończyła się istotna inwestycja edu-
kacyjna - dostosowanie pomieszczeń 
do prowadzenia trzeciego oddziału 
żłobka gminnego przy ulicy Wileń-
skiej w Oleśnicy. Prace polegały na 
zmianie sposobu użytkowania czę-
ści pomieszczeń w zakresie warun-
ków przeciwpożarowych – trzech 

sal lekcyjno-szkolnych na jeden od-
dział przedszkolno-żłobkowy w ist-
niejącym budynku. Pozostała część 
będzie wykorzystywana bez zmian 
- mówi zastępca wójta Krzysztof 
Skórzewski.

W wybudowanym około 1900 
roku obiekcie pierwotnie mieściła 
się jednostka wojskowa. Od wielu 
lat budynek pełni funkcję oświatową 
– to siedziba szkoły podstawowej, a 
wcześniej gimnazjum. 

Od stycznia bieżącego roku do-
posażano pomieszczenia, a uroczy-
ste przecięcie wstęgi, w obecności 
wojewody Jarosława Obremskiego, 
nastąpiło 25 maja. Powstały oddział 
(dla dzieci do lat 3) przyjął 25 pod-
opiecznych już 1 czerwca. 

Wykonawcą zadania był AG-BUD 
Krystian Korus z Ligoty Polskiej. 
Całkowity koszt dostosowania po-
mieszczeń do prowadzenia III od-
działu żłobka to 664.080 zł. Gmina 
uzyskała dofi nansowanie w ramach 
programu „Resortowy program roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 Maluch+ 2021”. Kwota 
dotacji wyniosła 483.180 zł. Ponadto 
gmina poniosła koszty wyposażenia 
III oddziału w wysokości 61.744 zł.

W Bogusławicach wyre-
montowano świetlicę 

Gmina od lat inwestuje też w kul-
turę. Na ukończeniu jest generalny 

remont świetlicy wiejskiej w Bo-
gusławicach. Nad salą główną wy-
mieniono pokrycie dachowe wraz 
z remontem konstrukcji dachu oraz 
dociepleniem, wyremontowano też 
ściany poprzez wykonanie płyt G-K 
na stelażu oraz elewację zewnętrzną. 
Koszt wykonania to 317.677 zł. Na 
pokrycie dachu gmina otrzymała 
dofi nansowanie  w wysokości 30.000 
zł w ramach konkursu Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi 2021.

Cisowa jest już 
po remoncie

Zakończył się remont ulicy Ciso-
wej w Spalicach. Wymieniona zosta-
ła nawierzchnia na odcinku długości 
ok. 200 m na nawierzchnię z mie-
szanek mineralno– bitumicznych 
wraz z wykonaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego oraz wzmoc-
nieniem podłoża kruszywem stabi-
lizowanym cementem. Wykonawcą 
był Biobud Piotr Schabikowski z So-
kołowic, a koszt przedsięwzięcia to 
159.900 zł. 

II rozdanie w Polskim 
Ładzie

Gmina Oleśnica działa na wielu 
płaszczyznach, wykorzystując za-
równo środki własne, jak i szeroko 
pozyskując środki zewnętrzne. W 
drugim rozdaniu Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwesty-

cji Strategicznych na liście przyję-
tych wniosków znalazły się: 
 Infrastruktura drogowa - Budowa 
dróg i remonty dróg na terenie gmi-
ny Oleśnica, tz w. Pakiet drogowy.

W uzasadnieniu złożonego wnio-
sku o dofinansowanie czytamy: 
„Gmina Oleśnica w ostatnich latach 
zanotowała duży wzrost populacji. 
W związku z intensywną zabudową 
niezbędne jest więc rozbudowywa-
nie infrastruktury drogowej oraz re-
monty istniejącej już infrastruktury. 
Rocznie gmina Oleśnica na bieżące 
remonty dróg oraz przebudowy 
dróg wydaje ok. 1 miliona złotych. 
Ma to związek z tym, że nośność 
istniejących dróg nie jest gotowa na 
ciężki transport wykorzystywany w 
celach budowlanych, a wspomniana 
wcześniej intensywna zabudowa 
gminy się do tego przyczynia. Doty-
czy to przede wszystkim dróg dojaz-
dowych głównych do miejscowości. 
Niezbędnym jest poprawa istniejącej 
już infrastruktury oraz jej rozbudo-
wa w celu dostosowania  infrastruk-
tury drogowej do zmian zachodzą-
cych na terenie gminy”.

Przewidywana wartość inwestycji 
- 7.368.200 

Dofi nansowanie - 7.000.000
  - Infrastruktura wodno-kanaliza-
cyjna - Budowa kanalizacji sanitar-
nej w m. Dąbrowa

„Dąbrowa nie ma kanalizacji. 
Budowa infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej wpłynie na jakość 
życia mieszkańców oraz spowo-
duje rozbudowę sieci kanaliza-
cyjnej na terenie gminy, która jest 
skanalizowana w 26%. Dąbrowa w 
ostatnich latach zyskała na atrak-
cyjności pod kątem zabudowy 
mieszkaniowej, bo jest położona 
w pobliżu wybudowanej kilka lat 
temu drogi ekspresowej S8 i wę-
zła Oleśnica Zachód. Obecnie go-
spodarstwa, ze względu na brak 
sieci kanalizacyjnej, korzystają z 
tzw. szamb albo przydomowych 
oczyszczalni ścieków. W wielu 
przypadkach szamba są już stare i 
nieszczelne. Nieszczelność zbiorni-
ka grozi zanieczyszczeniem bakte-
riologicznym i chemicznym gleby 
oraz wody”.

Przewidywana wartość inwestycji 
- 5.263.000 

Dofi nansowanie - 5.000.000,00
Pozyskane środki pozwolą na re-

alizację tych bardzo potrzebnych, 
lecz - ze względu na fi nanse - bardzo 
trudnych do wykonania własnym 
sumptem przedsięwzięć.

Wzrost populacji - skok inwestycji
Gmina Oleśnica w ostatnich latach zanotowała duży wzrost populacji. To 
bardzo cieszy, ale nakłada na samorząd dodatkowe zadania.

beata-meble.pl 
Poniatowice tel. 604 068 826

ŁÓŻKA OD 1049 zł

11 stowarzyszeń i kół gospodyń 
wiejskich otrzyma łączne wspar-
cie w kwocie 246.871 zł.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
„Dobra Widawa” podpisał umo-
wy ze stowarzyszeniami i kołami 
gospodyń wiejskich na realizację 
różnych projektów.  Wsparcie fi nan-
sowe ma służyć zachowaniu dzie-
dzictwa lokalnego oraz rozwijaniu 
działalności lokalnych zespołów 
ludowych i artystycznych.

Podpisanie umów miało charak-
ter uroczysty i odbyło się w sali au-
diowizualnej Oleśnickiej Biblioteki 
Publicznej. Obecny był zarząd Do-
brej Widawy: prezes Agnieszka Ka-
sina, wiceprezesi Bronisława Mela i 
Witold Fuchs.

W ramach konkursu przyzna-
no granty na łączną kwotę 246.871 
zł. Wsparcie fi nansowe otrzymają 
m.in.: Stowarzyszenie Rozśpiewana 
Widawa – „Rozśpiewana Widawa 
na snopku, zachowanie lokalnego 

Kasa na aktywność
Pieniądze są. A teraz do działania

dziedzictwa kultywowanego przez 
zespół ludowy Zbytowianki”; Sto-
warzyszenie Sympatyków Male-
rzowa – „Muzyczna tożsamość i 
dziedzictwo mieszkańców Male-
rzowa”; Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bukowinie Sycowskiej – „My się 
nie damy – stare smaki zachowa-
my”; Koło Gospodyń Wiejskich w 
Sątoku – „Zachowanie lokalnego 
dziedzictwa poprzez przystosowa-
nie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
do działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich w Sątoku”; Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Dobroszycach 
„Czerwone korale” –  „Kulinarne 
dziedzictwo mieszkańców Gminy 
Dobroszyce – odkrywamy, pozna-
jemy, smakujemy”; Koło Gospodyń 
Wiejskich w Boguszycach – „Fe-
stiwal smaków po naszemu – po-
znajemy dziedzictwo kulturowe i 
kulinarne Gminy Oleśnica”; Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ślizowie 
„Ślizowianki” – „Tradycyjne goto-
wanie – nowoczesne wydanie”.

Koordynatorem projektu gran-
towego „Dobra Widawa” – nasze 
dziedzictwo i tożsamość” jest Mał-
gorzata Oleniecka.  (kad)

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości
Zarządzenie nr 810/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 
31 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, 
położonej na terenie miasta Syców, okolice ul. Olgi Boznańskiej.

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

Nowa Cisowa W Bogusławicach wyremontowano świetlice W żłobku uroczyście otwarto już trzeci oddział


