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W Gminie Oleśnica jest coraz więcej mieszkań-
ców. Władze gminy bardzo to cieszy i starają się, 
aby była ona jak najatrakcyjniejszym miejscem do 
życia. A obok inwestycji, działań proekologicznych, 
sprawnej administracji, szerokiej oferty oświatowej, 
starają się też zaskakiwać niekonwencjonalnymi po-
mysłami. O jednym z nich napiszemy dzisiaj... 

Wzrost liczby mieszkańców 
Na ostatni dzień 2021 r. zameldowanych (na pobyt 

stały) było 14.017 osób. W porównaniu do poprzed-
niego roku jest to o 252 osoby więcej, co pozwala 
uznać wieloletnią tendencję wzrostową za stałą. Jed-
nak w ostatnich pięciu latach odnotowano spadek 
liczby nowo narodzonych dzieci oraz wzrost liczby 
zgonów.

Jesteś mieszkańcem Gminy 
– zamelduj się!

Przy okazji przypominamy o obowiązku mel-
dunkowym. Na podstawie liczby osób zameldowa-
nych m.in. planowane są nowe miejsca w żłobkach, 
przedszkolach, określana jest rejonizacja szkół, czy 
też organizowane są wybory. Ponadto wysokość 
funduszu sołeckiego, przypadającego każdemu so-
łectwu, również jest opracowywana na podstawie 
liczby mieszkańców.

„Na co idą moje pieniądze?”
Rosnąca liczba mieszkańców przekłada się na 

zwiększone wymagania oraz potrzeby lokalnej 
społeczności, którym gmina musi sprostać. Każdy 
mieszkaniec może mieć swój wkład w rozwój Gmi-
ny Oleśnica i przyczynić się również do poprawy 
komfortu życia całej społeczności. Z każdej rozli-
czanej przez mieszkańca deklaracji PIT - 38,34% 
podatku trafi a do budżetu gminy miejsca zamiesz-
kania podatnika. Środki te następnie są przeznacza-
ne m.in. na realizację zadań z takich obszarów jak: 
oświata i wychowanie, transport i infrastruktura 
drogowa, kultura i sport. 

Jeżeli ktoś z mieszkańców nie może zameldować 
się pod adresem swojego pobytu – wystarczy, że 
wpisze swój aktualny adres (zgodnie z przepisami 
– adres zamieszkania na dzień 31 grudnia danego 
roku) na drukach rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Loteria PIT z nagrodami 
pieniężnymi!

Dodatkowo, aby zachęcić i zwrócić uwagę 
mieszkańców na wagę adresu zamieszkania w 

deklaracjach PIT – wójt Gminy Oleśnica organi-
zuje loterię. Mogą wziąć w niej udział wszystkie 
osoby, które wskażą na drukach PIT - jako miejsce 
zamieszkania - adres z terenu Gminy Oleśnica. 

Do wygrania jest jedna z trzech nagród: 10.000 
zł, 5.000 zł lub 2.500 zł. Uczestnikiem loterii może 
być każda osoba fizyczna, która na dzień zgło-
szenia ukończyła 18 lat i która (w terminie do 30 
kwietnia 2022 r.) złoży poprawnie wypełnioną de-
klarację podatkową PIT za 2021 rok i wskaże jedną 
z miejscowości Gminy Oleśnica jako swoje miejsce 
zamieszkania.

Regulamin loterii, formularz zgłoszeniowy 
mieszkańcy gminy znajdą na stronie internetowej: 
olesnica.wroc.pl oraz w Urzędzie Gminy Oleśnica 
(ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica).

Loteria PIT w Gminie Oleśnica!
Do wygrania jest jedna z trzech nagród: 10.000, 5.000 lub 2.500 złotych.

SOŁECTWA GMINY OLEŚNICA

Sołectwo

Wzrost/
spadek 
stałych 
miesz-
kańców

Liczba stałych 
mieszkańców 

na dzień:

Liczba 
urodzeń 

w 
2021 r.

Liczba 
zgonów 

w 
2021 r.31.12.

2021 r.
31.12.
2020 r.

Ostrowina 47 487 440 0 -13
Nieciszów 36 712 676 9 -6
Spalice 30 808 778 12 -3
Poniatowice 23 1094 1071 15 -11
Smolna 20 780 760 10 -8
Sokołowice 20 980 960 9 -13
Bogusławice 17 370 353 3 -2
Dąbrowa 17 468 451 11 -1
Bystra 16 943 927 13 -6
Ligota Wielka 16 483 467 4 -3
Cieśle 12 429 417 4 -5
Ligota Mała 9 792 783 11 -8
Smardzów 9 513 504 8 -8
Wyszogród 9 175 166 2 0
Osada Leśna 6 79 73 0 -1
Piszkawa 5 242 237 5 -4
Wszechświęte 2 254 252 5 -2
Zimnica 1 160 159 1 -1
Nowa Ligota 0 87 87 1 -2
Zarzysko 0 132 132 1 -2
Jankowice -1 470 471 3 -1
Nowoszyce -2 246 248 1 -2
Gręboszyce -3 100 103 1 -3
Brzezinka -4 287 291 4 -1
Krzeczyn -4 548 552 2 -7
Świerzna -5 298 303 2 -3
Ligota Polska -7 705 712 9 -14
Boguszyce Osiedle -8 669 677 6 -8
Boguszyce -9 706 715 8 -5
RAZEM: 252 14.017 13.765 160 -143

DĄBROWA OLEŚNICKA  
Zdewastowana nawierzchnia 
zmorą kierowców i utrapieniem 
mieszkańców.

Problem zniszczonego fragmen-
tu drogi gminnej między Dąbrową 
a Jenkowicami wielokrotnie poja-
wiał się na komisjach oraz sesjach 
Rady Gminy Oleśnica. Był poru-
szany też na łamach Panoramy.

Przypomnijmy, że kilkusetme-
trowa nawierzchnia na całym od-
cinku została niemal doszczętnie 
zdewastowana przez sznury aut 
korzystających - mimo zakazów - 
z tego skrótu w trakcie remontu 
wiaduktu drogowego na tz w. sta-
rej ósemce. Wójt  Marcin Kasina 
oraz jego służby zwracali się do 
Zarządu Dróg Powiatowych, aby 
ten zaradził poważnemu proble-
mowi. Starania te były, nieste-
ty, bezskuteczne. Mieszkańcy z 
dwóch podoleśnickich wsi, ko-
rzystający od dawna z praktycz-

nego skrótu, nie rozumieją, jak 
to możliwe, że ich droga została 
zniszczona przez wymuszony 
tranzyt obcych pojazdów, a teraz 
nikt nie chce pokryć kosztów jej 
naprawy. 

Jak podkreśla sekretarz gminy 
Krzysztof Skórzewski, „droga 
została zniszczona poprzez nad-
mierne natężenie ruchu wynika-
jące z zamknięcia ulicy Dobro-
szyckiej w Oleśnicy”. - Wynika to 
z faktu, że większość kierowców 
skraca wprowadzoną trasę zapla-
nowanego objazdu przez drogę, 
na której obowiązuje zakaz ruchu 
w obu kierunkach z wyłączeniem 
mieszkańców wsi Dąbrowa i Jen-
kowice - mówi.  

Samorząd gminy wystosował 
pisma do Komendy Powiatowej 
Policji w Oleśnicy oraz Starostwa 
Powiatowego o podjęcie działań 
mających  na celu poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców Da-
browy.

- W 2021 roku została wykonana 
dokumentacja projektowa na re-
mont zniszczonego odcinka drogi 
oraz budowy chodnika o długości 
210 metrów. Ponadto gmina zło-
żyła do Urzędu Marszałkowskie-
go wniosek o udzielenie pomocy 
fi nansowej w formie dotacji celo-
wej z budżetu województwa dol-
nośląskiego na realizację zadania 
polegającego na remoncie drogi 

- na drogę pełnej konstrukcji z 
podbudową i warstwą nawierzch-
ni asfaltowej - wyjaśnia sekretarz 
Skórzewski. 

Jak udało się nam dowiedzieć, 
koszt kompleksowego remontu 
drogi to około 2 mln zł. Na razie 
prowadzone są środkami gmi-
ny doraźne prace, mające na celu 
umożliwienie bezpiecznego prze-
jazdu.  Grzegorz Huk

Droga przez mękę

Droga została zniszczona. Kto zapłaci za naprawę?

GMINA W SKRÓCIE
Maseczka dla każdego
Każdy mieszkaniec gminy Oleśni-
ca, który chciałby otrzymać ma-
seczkę ochronną, może zgłosić 
się w tym celu do sołtysa swojej 
miejscowości. Sołtysi otrzymali 
maseczki za pośrednictwem wójta 
ze Starostwa Powiatowego.

Grant dla 252 dzieci
W ramach projektu ,,Granty 
PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym” 252 dzieci z 
terenu gminy Oleśnica otrzyma 
nowoczesny sprzęt komputero-
wy o łącznej wartości 864.500 
zł. Gmina kupi: 30 komputerów 
stacjonarnych za 75.000 zł, 215 
laptopów za 537.500 zł, 7 tabletów 
za 7.000 zł i 245 sztuk oprogra-
mowania za 245.000 zł. Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa zmniej-
szyło kwotę dofi nansowania do 
2.500 zł na zakup komputera i 
laptopa oraz 1.000 zł na zakup 
tableta. 
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