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pujące zadania oczekujące realiza-
cji:

- rozbudowa sieci wodociągowej
z Osiecznej do Berdychowa,

- budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej dla Świerczyny,

- rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla Kąkolewa,

- rewitalizacja miasta Osieczna,
- rozbudowa oświetlenia ulicz-

nego na terenie Gminy.
Przygotowywane jest także

nowe studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy.

13) Gmina zakupiła maszynę do
mechanicznego układania kostki
betonowej, przy pomocy której ukła-
dana będzie miedzy innymi na-
wierzchnia drogi z Popowa
Wonieskiego do Adamowa. 

14) Konserwacji poddano boisko
"Orlik" w Osiecznej. Prace polegały
na uzupełnieniu granulatu gumo-
wego i równomiernemu jego prze-
mieszczaniu na powierzchni boiska.

15) Na działce przy wiatrakach
usytuowano budynek drewniany z
funkcją gospodarczo - garażową.

Kotłownia Urzędu przygotowana pod ogrzewanie gazowe

Garaż przy wiatrakach w Osiecznej

Wymiana drzwi świetlicy w Łoniewie

Remont świetlicy w Kąkolewie

W przednim numerze Prze-
glądu Osieckiego opublikowaliśmy
wyniki wyborów sołeckich w po-
szczególnych miejscowościach
naszej gminy. Kiedy oddawaliśmy
gazetę do druku przed nami były
jeszcze trzy zebrania - w Wojnowi-
cach, Wolkowie i Ziemnicach. Po-
niżej podajemy więc wyniki tych
zebrań. 

W Wojnowicach na zebranie
wyborcze przyszły 102 osoby ze
260 uprawnionych do głosowania.
Zgłoszono dwóch kandydatów na
sprawowanie funkcji sołtysa: Wła-
dysława Kowalskiego i Magdalenę
Cykę. Większość głosów otrzy-
mała Magdalena Cyka. Do rady
sołeckiej wybrano: Krzysztofa Go-
lembkę, Adama Lirę, Marcina
Smyślnego, Paulinę Tomaszewską
i Mateusza Forszpaniaka.

Ponad połowa, bo 40 z 71 osób
uprawnionych do głosowania przy-

była na zebranie w Wolkowie. Je-
dynym zgłoszonym kandydatem
na sołtysa był dotychczasowy soł-
tys Tadeusz Kurowiak. W skład
rady sołeckiej weszli: Zbigniew
Kuśpiel, Kazimierz Walenczewski,
Sebastian Glapiak.

Ostatnie zebranie wyborcze w
gminie Osieczna odbyło się w
Ziemnicach. Przybyło na nie 79
osób z 283 uprawnionych do gło-
sowania. Na sprawowanie funkcji
sołtysa zgłoszono dwóch kandy-
datów: Helenę Francuskiewicz i
Teresę Regulską. Większe popar-
cie uzyskała Helena Francuskie-
wicz i to ona ponownie została
sołtysem Ziemnic. Do rady sołec-
kiej wybrano natomiast następu-
jące osoby: Roberta Skrzypka,
Natalię Paizert, Michała Stężyc-
kiego, Jacka Karolewicza, Teresę
Regulską.

Wybory sołeckie

W ramach realizacji programu edukacyjnego dla przedszkoli pra-

cownik Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej - Michał Juskowiak

zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi odwiedził

Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie, aby powiedzieć dzie-

ciom na czym polega recykling i segregacja śmieci. Dzieci do-

wiedziały się o tym, jaki rodzaj śmieci do worka w jakim kolorze

wrzucać. Wzięły udział w pokazowej segregacji śmieci, zadawały

też pytania i z pomocą nauczycielek utrwaliły wiadomości. Na ko-

niec spotkania przedszkolaki otrzymały wodę i słodycze.


