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1) Zbudowano kolejną część
kanalizacji sanitarnej w Kąkole-
wie. Zakres robót przewidzianych
do wykonania w roku bieżącym
obejmował ulice: Malwową, Kwia-
tową, Wschodnią, Sosnową, Ry-
dzyńską, Nową i część
Kanałowej. Zaplanowany zakres
robót został wykonany i odebrany
protokołem odbioru robót.

2) zadaniami inwestycyjnymi
w zakresie budowy dróg gmin-
nych były: budowa drogi Ziem-
nice – Ustronie oraz ulic:
Leszczyńska i Leśna w Kąkole-
wie. Zaplanowane zadania zos-
tały zakończone i finansowo
rozliczone,

3) w ramach realizacji zadań
inwestycyjnych dokonano zakupu
zagęszczarki dla nawierzchni bu-
dowanych i remontowanych dróg
gminnych,

4) kolejnym zadaniem przyję-
tym do realizacji była budowa
wodnej ścieżki rekreacyjnej na
Jeziorze Łoniewskim. Zadanie
zostało wykonane przed obcho-
dami Nocy Świętojańskiej, finan-
sowo rozliczone i przyjęte na stan
środków trwałych gminy,

5) budowę lokali socjalnych w
mieście Osieczna przewidziano
do realizacji w dwóch kolejnych
latach. Zakres robót przewidziany
do wykonania w roku bieżącym
został wykonany w terminie. 

6) zakończono i przekazano
do użytku budynek gospodarczy
na potrzeby urzędu, służący jako
magazyn narzędzi i maszyn sta-
nowiących własność gminy,

7) w ramach zakupów inwe-
stycyjnych zakupiono nowy ciąg-
nik oraz przyczepę
niskopodwoziową – używaną,
którą poddano kapitalnemu re-
montowi,

8) pobudowano oświetlenie
boisk szkolnych w Kąkolewie,
Osiecznej i Świerczynie,

9) pobudowano bieżnię lekko-
atletyczną dla Zespołu Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Kąkolewie,

10) zagospodarowano teren
przy wjeździe do Osiecznej od
strony Leszna. Prace polegały na
wycięciu drzew topoli, przygoto-
waniu terenu pod nasadzenia zie-
lenią oraz budowie instalacji
nawadniającej posadzoną zieleń,

11) zakupiono kaskadowe
konstrukcje kwietników, które zlo-
kalizowane zostały na rynku w
Osiecznej i przy placówkach
oświatowych na terenie gminy,

12) zakupiono kosiarkę samo-
bieżną dla utrzymania trawników,

13) ukończono przewidziany
do realizacji w roku bieżącym za-
kres budowy oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy. Robotami
objęte zostało oświetlenie uliczne
w miejscowościach: Drzeczkowo,
Kąkolewo, Kleszczewo, Osieczna
i Popowo Wonieskie,

14) zdemontowano stary i po-
budowano nowy plac zabaw na
Placu 600–lecia w Osiecznej,

15) dla przyszłorocznej bu-
dowy świetlic w Miąskowie, Trze-
bani, Witosławiu i Wolkowie
opracowano projekty budowlane
i uzyskano pozwolenia na ich bu-
dowę,

16) wszczęto działania zmie-
rzające do lokalizacji hali widowi-
skowo-sportowej w Osiecznej,

17) pobudowano piec grzew-
czy w świetlicy w Kątach,

18) zakupiono i zamontowano
100 siedzisk na terenie boiska w
Osiecznej,

19) pobudowano oświetlenie
boiska w Kąkolewie.

Ponadto w ramach bieżących
wydatków budżetowych wyko-
nano:

1) przyłącza energetyczne dla
2 pompowni ścieków w Kąkole-
wie,

2) przyłącza energetyczne dla
oświetlenia ulicznego we Franko-
wie, Osiecznej i Wojnowicach,

3) remont instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej w świetlicach: Kąty,
Wojnowice, Ziemnice i Drzecz-
kowo,

4) remont toalet w świetlicach:
Kąty, Wojnowice i Ziemnice,

5) wykonano okno dla świet-
licy w Popowie Wonieskim,

6) wykonano remont świetlicy
w Kąkolewie,

7) remont mieszkania w
Osiecznej przy ul. Kościuszki nr 3
stanowiącego własność gminy,

8) poddano naprawom bieżą-
cym drogi gminne o nawierzchni
gruntowej w Trzebani i Osiecznej,

9) zlikwidowano szambo przy
„ośrodku zdrowia” w Kąkolewie i
podłączono obiekt do sieci kana-

lizacji sanitarnej,
10) rozebrano byłe szatnie

LZS w Kąkolewie, przygotowując
teren pod powiększenie miejsc
parkingowych,

11) odmalowano salkę przy
świetlicy w Kąkolewie oraz po-
mieszczenie biurowe OPS w
Osiecznej,

12) rozebrano budynek sto-
doły w Osiecznej przygotowując
teren pod budowę budynku gos-
podarczego,

13) zakupiono brakujące płyty
Jomba i ułożono drogę dojaz-
dową do Przedszkola Samorzą-
dowego w Drzeczkowie,

14) przeprowadzono remont
chodnika w Kątach,

15) obsadzono lipami część
ul. Kopernika w Osiecznej. Lipy
posadzono też przy ul. Wilkoń-
skiego i Zielonej w Kąkolewie,

16) wystąpiono do Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu o zamontowanie
barier sprężystych na łuku drogi
wojewódzkiej nr 432 w Wojnowi-
cach – bariery zostały zamonto-
wane,

17) odmalowano zaplecze ku-
chenne świetlicy w Popowie Wo-
nieskim,

18) wykonano równanie dróg
gruntowych stanowiących dojazd
do posesji,

19) wykonano remont dachów
świetlic w Łoniewie i Drzeczko-
wie,

20) wykonano remont pieca
kuchennego w Grodzisku,

21) wykonano klimatyzację w
serwerowni urzędu,

22) oznakowano dojazd z
dwóch stron do wieży widokowej
„Jagoda” oraz oznakowano  wiat-
raki: „Franciszek”, „Józef Adam” i
„Leon”,

23) wykonano przepięcia in-
stalacji lamp oświetlenia ulicz-
nego w: Drzeczkowie, Frankowie,
Osiecznej i Wojnowicach,

24) posadzono krzewy berbe-
rysu przy ul. Osiedle wzdłuż
brzegu Samicy w Osiecznej,

25) zakonserwowano impreg-
natem zabezpieczającym drewno
pomostu na Jeziorze Łoniew-
skim,

26) przeprowadzono remont
kuchni świetlicy w Drzeczkowie.
Remont polegał na wymianie in-
stalacji elektrycznej, grzejników,
położeniu nowych płytek ścien-
nych i posadzkowych,

27) zgodnie z harmonogra-
mem wykonano remont dróg
gminnych układając nową na-

wierzchnię z trylinki betonowej w
miejscowościach: Grodzisko, Ką-
kolewo ul. Wesoła, ul. Tylna, ul.
Dojazdowa, Kleszczewo i Mią-
skowo,

28) odmalowano stanowiska
parkingowe dla samochodów –
na terenie rynku i parkingu przy
letnisku w Osiecznej,

29) wyposażono „domek mły-
narza” w stoły, ławki, szafki, re-
gały i armaturę sanitarną,

30) zakupiono sprzęt tury-
styczny, tj. 4 kajaki, 4 rowery
wodne i 2 łodzie,

31) przy udziale środków
gminy pobudowano zatokę auto-
busową w Wolkowie oraz nowe
chodniki przy drogach powiato-
wych w Grodzisku, Kąkolewie –
ul. Rydzyńska, Miąskowie i
Świerczynie,

32) w Kąkolewie zamonto-
wano lustro ułatwiające wyjazd z
ul. Krótkiej na ul. Krzywińską,

33) remont polegający na uło-
żeniu nowej trylinki betonowej
przeprowadzono także na 15 m
odcinku drogi w Witosławiu,

34) ułożono 170 m kanalizacji
deszczowej na ul. Tylnej w Kąko-
lewie,

35) na całej długości pobudo-
wanego budynku gospodarczego
w jego wnętrzu wykonano meta-
lową półkę magazynową zwięk-
szając powierzchnię składową,

36) w Zespole Szkół Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w
Osiecznej w sąsiedztwie boiska
szkolnego, w miejscu wykarczo-
wanych drzew umieszczono ga-
zony z kwiatami i ławkami. 

Na powierzchni pomiędzy ist-
niejącymi boiskami: o na-
wierzchni trawiastej i
nawierzchni, syntetycznej uło-
żono kostkę brukową,

37) w Zespole Przedszkole i
Szkoła Podstawowa w Świerczy-
nie zakupiono agregat czysz-
czący posadzkę sali
gimnastycznej, doposażono
także plac zabaw,

38) w Oddziale Przedszkol-
nym w Kątach naprawiono ele-
wację budynku i przeprowadzono
remont jadalni. Trwa remont ła-
zienki i kotłowni,

39) w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Drzeczkowie wymie-
niono i obudowano grzejniki,
przeprowadzono remont pieca
c. o., wymieniono 4 okna,

40) w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Kąkolewie doposażono
plac zabaw. 

Jak co roku w grudniu podsumowujemy co w naszej gminie
uległo zmianie, jakie obiekty zostały zbudowane, jakie
miejsca są wyremontowane czy naprawione. Większość za-
planowanych zadań została zrealizowana, wykonano też
wiele nieplanowanych prac. Nasza gmina z pewnością się
zmieniła. Co więc w tym roku zrobiono?
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