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Na terenie całej gminy:
• Urząd Miasta i Gminy za-

kupił nowy sprzęt służący do
utrzymania porządku i czystości
na terenie gminy. Jest to ko-
siarka samojezdna z pługiem
śnieżnym.

• Przy skrzyżowaniu dróg Ło-
niewo - Grodzisko – Dobramyśl
– Kąkolewo zamontowano nową
wiatę autobusową.

• Wyremontowano sekreta-
riat, gabinet sekretarza, po-
mieszczenia należące do
Urzędu Stanu Cywilnego oraz
biuro nr 13 w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej

• Urząd Miasta i Gminy za-
kupił nowe rusztowanie, które
służy do prac malarskich i reno-
wacyjnych prowadzonych przez
gminę.

• Gmina Osieczna sfinanso-
wała zakup i ustawienie dzie-
więciu placów zabaw dla dzieci.
Huśtawki, ślizgawki i tory prze-
szkód pojawiły się w Dobramy-
śli, Drzeczkowie, Frankowie,
Grodzisku, Kątach, Łoniewie,
Popowie, Trzebani oraz Ziemni-
cach.

• Przy drodze prowadzącej z
Osiecznej do Leszna budowana
jest ścieżka rowerowa. Jest to
zadanie Wielkopolskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich, w
którym swój udział finansowy
ma gmina Osieczna.

• Gmina zakupiła wyposaże-
nie dla trzech miniboisk dla
miejscowości Jeziorki, Witosław
i Wolkowo
Dobramyśl
• Zamontowano 3 lampy

oświetlenia ulicznego
Drzeczkowo
• W Drzeczkowie zbudowany

został chodnik przy przedszkolu.
A przy wejściu do przedszkola
położono płytki posadzkowe.

• Przeprowadzono konser-
wację dachu świetlicy wiejskiej.
Wyremontowano również po-
mieszczenia sanitarne w świet-
licy.
Frankowo
• Zamontowano 2 lampy

oświetlenia ulicznego
Grodzisko
• W Grodzisku wyremonto-

wano drogę o nawierzchni grun-
towej na długości ponad 200 m.
Jezdnia po remoncie ma na-
wierzchnię z trylinki betonowej,
z tego samego materiału wyko-
nane zostały wjazdy do posesji.

• W tej miejscowości oprócz
drogi jest też nowy chodnik.

INWESTYCJE 2009
Plac zabaw we Frankowie

Nowe płytki położono przy dro-
dze powiatowej na długości 300
metrów.

• Utwardzono tłuczniem be-
tonowym odcinek drogi polnej

• Wybetonowano płytę przy
stole ping-pongowym
Jeziorki
• Renowacji poddany został

chodnik w Jeziorkach – przy bu-
dynkach mieszkalnych.
Kąkolewo
• Ukończono budowę III

etapu kanalizacji sanitarnej.
• Na ul. Ogrodowej pobudo-

wano kanalizację deszczową, a
nawierzchnia tej ulicy została
utwardzona tłuczniem betono-
wym

• Dla Przedszkola Samorzą-
dowego w Kąkolewie zakupiony
został transporter schodowy z
platformą, czyli urządzenie po-
zwalające dzieciom niepełnos-
prawnym dostać się na piętro
przedszkola.

• Pobudowano chodnik przy
drodze powiatowej na ul. Ry-
dzyńskiej

• zakonserwowano dach re-
mizo-świetlicy

• W Kąkolewie przy ulicy
Leszczyńskiej – na odcinku
drogi krajowej nr 12 powstał
trakt pieszy. Gmina partycypo-
wała w kosztach razem z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad. Zadaniem gminy było
również zbudowanie kładki o
konstrukcji stalowej, łączącej ul.
Krzywińską ze ścieżką.

• Przy szkole zbudowano
dwa boiska sportowe – do gry w
koszykówkę i piłkę nożną, zaku-
piono też kontenery służące jako
zaplecze socjalne dla użytkow-
ników boiska

• Gmina wyremontowała po-
mieszczenia remizo-świetlicy,
które przeznaczone zostały na
Podstację Ratownictwa Medycz-
nego

• Na ul. Kwiatowej zamonto-
wano oświetlenie uliczne

• Odnowiono tablice pamiąt-
kowe ku czci poległych

• Przy remizie gmina wybu-
dowała studzienkę kanaliza-
cyjną.
Kąty
• W Kątach zbudowane zos-

tało małe boisko – do gry w piłkę
nożną

• Wyremontowano chodnik
na odcinku 200 m,

• przeprowadzono też grun-
towny remont pokrycia części
dachu świetlicy, zamontowano
nowe drzwi zewnętrzne
Kleszczewo
• W Kleszczewie wymie-

Łoniewo

Położone płytki w Drzeczkowie

(dokończenie na str.6)


