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PLANOWANE INWESTYC
W tym roku z budżetu gminy

Osieczna ponad 10 milionów
złotych wydanych zostanie na
inwestycje. Mieszkańcy gminy
nie muszą się więc martwić, nie
nastąpi zastój, przeciwnie, nadal
kontynuowane będą budowy, re-
monty, rozpocznie się też reali-
zacja nowych zadań. W
miejscowościach, które nie po-
siadają świetlic, rozpocznie się
ich budowa. Zbudowanych zo-
stanie też dziesięć dróg. Właści-
wie w każdej z osiemnastu
miejscowości nastąpią zmiany.

W Dobramyśli rozpocznie się
budowa świetlicy wiejskiej, wyre-
montowany zostanie też chodnik
przy drodze powiatowej. W plano-
wej na lata 2013/2014 akcji dopo-
sażenia oświetlenia ulicznego
ujęto również montaż lampy w Do-

bramyśli.
W Drzeczkowie szykują się

zmiany w świetlicy i centrum wsi.
W sali zamontowana będzie chłod-
nia, zakupione zostaną stoły i krze-
sła. Wokół klombu oraz przy
drodze powiatowej położony bę-
dzie nowy krawężnik. Jeśli środki
finansowe pozwolą wyremonto-
wana zostanie wiata autobusowa. 

We Frankowie planuje się prze-
prowadzenie remontu elewacji
świetlicy. W planowej na lata
2013/2014 akcji doposażenia
oświetlenia ulicznego ujęto rów-
nież montaż lamp we Frankowie. 

W Grodzisku wymienione będą
drzwi frontowe oraz wyposażenie
łazienek w świetlicy. Na drodze z
Grodziska do Frankowa zamonto-
wana zostanie bariera. Wyremon-
towana będzie droga w kierunku

posesji nr 62b oraz droga przy hy-
droforni.

Na odcinku Osieczna-Jeziorki
rozpocznie się budowa kanalizacji
sanitarnej.

W Kąkolewie dokończona bę-
dzie budowa kanalizacji sanitarnej.
Na ulicy Kwiatowej i Wschodniej
zbudowana zostanie kanalizacja
deszczowa. Pierwsza z wymienio-
nych ulic będzie wyremontowana.
Poza tym przeprowadzony zosta-
nie remont ul. Jasnej i Granicznej.
Przy sali wiejskiej rozbudowany
będzie parking i zagospodarowana
zieleń. Zgodnie z planowaną na
lata 2013/2014 akcją doposażenia
oświetlenia ulicznego przy ulicy
Brzozowej zostanie zbudowane, a
przy Pocztowej uzupełnione
oświetlenie uliczne. Planuje się
również zakupienie siedzisk na

boisko wiejskie oraz doposażenie
placu zabaw przy przedszkolu. Przy
ulicy Krzywińskiej – na odcinku od ko-
ścioła do ulicy Gruszkowej – położony
zostanie krawężnik. Jeśli środki finan-
sowe pozwolą na boisko wiejskie za-
kupione będą kosze oraz
zamontowane ogrodzenie. 

W Kątach już rozpoczął się remont
świetlicy. Tam wymieniana jest instala-
cja elektryczna, sufit, odmalowane
będą ściany wewnątrz i wyremonto-
wana podłoga.

W Kleszczewie już zbudowano
wiatę autobusową przy drodze Boja-
nice-Świerczyna, zaplanowano też
zakup naczyń do świetlicy.

W świetlicy w Łoniewie wymienione
zostaną drzwi zewnętrzne od kuchni.
Zaplanowano też remont drogi do po-
sesji nr 48.

W Miąskowie rozpocznie się bu-

Łoniewo - droga przed remontem

Osieczna - alejki spacerowe na letnisku

Grodzisko - droga przed remontem

Świerczyna - tu powstanie chodnik

Miąskowo - 
plan budowy 

świetlicy

Trzebania - 
plan budowy

świetlicy

Witosław - plan
budowy świetlicy

Wolkowo -
plan budowy świetlicy

PRZEGLĄD OSIECKI


