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bieżnia w Kąkolewie

odnowiony wjazd do Osiecznej

• Przy Zespole Szkół w Kąkolewie zakończono budowę bieżni lekko-
atletycznej

• Trwa budowa budynku gospodarczego, który służył będzie za maga-
zyn sprzętu stanowiącego własność gminy. Obiekt ten usytuowany jest w
Osiecznej w pobliżu obwodnicy.

• Cały czas trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie.
• Pracownicy urzędu zakończyli budowę drogi Ziemnice-Ustronie. Na

odcinku 1400 metrów, dotąd gruntowej drogi, położono trylinkę betonową.
• Rozpoczęła się budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012” przy ulicy

Ogrodowej w Osiecznej.
• Zakończony został remont toalet w świetlicy w Kątach.
• W połowie czerwca rozpoczął się remont ulicy Wesołej w Kąkolewie

oraz odcinka drogi gruntowej w Grodzisku.
• Przy boisku LZS w Kąkolewie zamontowano oświetlenie.
• W Bibliotece Publicznej w Osiecznej odnowiono wnętrza. 
• Na boisku w Wojnowicach przygotowano teren oraz na nowo posiano

trawę.
• Na dwóch skwerkach przy wjeździe do Osiecznej od strony Leszna

trwały prace związane z montażem instalacji nawadniającej. Teren ten za-
gospodarowano nowymi nasadzeniami.

•  Wyposażony w dodatkowe sprzęty został domek młynarza przy wiat-
rakach w Osiecznej – zakupiono regały, stoły, ławki, lustra, armaturę sa-
nitarną i szafę na odzież.

• Gmina zakupiła nowy sprzęt – zagęszczarkę, która służy do ubijania
trylinki oraz kosiarkę do wykaszania trawników gminnych.

• Na osieckim rynku oraz przy placówkach oświatowych na terenie
gminy pojawiły się dekoracje z kwiatów, bowiem gmina zakupiła dwa-
dzieścia sztuk kwietników kaskadowych – czteropiętrowych.

• Gmina rozstrzygnęła przetarg na dowozy dzieci do szkół w roku
szkolnym 2012/2013. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Waldmar
Artur Maćkowiak z Osiecznej.

• Rozstrzygnięty został przetarg na dzierżawę działek rekreacyjnych
na terenie letniska w Osiecznej. Zgłosiło się kilkudziesięciu oferentów,
czternastu z nich, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę gmina wy-
dzierżawiła piętnaście działek na okres dziesięciu lat z możliwością prze-
dłużenia tego terminu. 

Ogłoszony został przetarg na urządzenie placu zabaw przy Placu 600-
lecia w Osiecznej. 
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