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Przygotowania 
do sezonu trwają
W okresie przedwiośnia trwają przygotowania do sezonu, w
którym realizowane będą inwestycje. Trwają więc procedury
przetargowe i projektowe.

Na początku lutego ogłoszony
został przetarg na budowę Centrum
Kultury i Biblioteki w Osiecznej. Ter-
min składania ofert mija 29 lutego.
Po roztrzygnięciu przetargu i podpi-
saniu umowy z wykonawcą prace
zostaną rozpoczęte wiosną tego
roku.

Ogłoszony został również prze-
targ na zakup i dystrybucję energii
elektrycznej w odniesieniu do
wszystkich jednostek administra-
cyjnych gminy.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o
pozwolenie na rozbudowę oświet-
lenia ulicznego w Kąkolewie (w re-
jonie ulicy Spacerowej), w Popowie,
w Witosławiu, w Ziemnicach oraz w
Osiecznej (w rejonie ulicy Śmigiel-
skiej).

Trwają czynności formalno-
prawne zmierzające do uzyskania
pozwolenia na rozbudowę drogi
gminnej z Osiecznej do Jeziorek.
Prace te będą polegały na budowie
ścieżki pieszo-rowerowej.

Ukończono prace projektowe na
przebudowę z rozbudową oczysz-
czalni ścieków w Osiecznej.

W Miąskowie został uporządko-
wany z wiatrołomów las stanowiący
własność gminy.

W świetlicy wiejskiej w Popowie
Wonieskim położone zostały nowe
panele podłogowe.

W świetlicy w Wojnowicach  zle-
cono zamontowanie wentylacji me-
chanicznej.

Oczyszczono z zarastających
krzewów pobocza drogi w Świer-
czynie oraz drogi prowadzącej z
Miąskowa w kierunku Ziemnice -
Górka.

Działkę stanowiącą własność
gminy w rejonie ul. Kopernika w
Osiecznej oczyszczono z krzewów. 

Oczyszczono, a w części od-
tworzono rów na odcinku ponad
450 metrów w Wolkowie.

Dokonano wycinki drzew przy
drogach gminnych w Łoniewie i
Trzebani.

Mażoretki

Początek roku był dla Mażore-
tek bardzo pracowity. Już 2 stycz-
nia ruszyły pierwsze próby i
przygotowania do występów oraz
na nowy sezon konkursowy. Rok
2016 będzie na pewno rokiem
szczególnym, ponieważ mija 10
lat od czasu, kiedy zespół zaczął
pracować pod opieką Jagody Łu-
czak.

10 stycznia dziewczęta swoimi
występami wspierały Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy w
Kąkolewie oraz w Garzynie.

Podczas ferii zimowych każda
z grup pracowała intensywniej,
doskonaląc swoje umiejętności i
przygotowując choreografie kon-
kursowe zgodnie z regulaminem
zawodów.

30 stycznia oraz 6 lutego
grupa seniorek REWIA zaprezen-
towała się podczas zabawy kar-
nawałowej organizowanej przez
Zespół Szkół w Kąkolewie. Dziew-
częta zaprezentowały się również
podczas meczu piłki ręcznej męż-
czyzn w Lesznie.

URODZENIA
28. 12. - Maria Zachwyc, Osieczna 
16. 01. - Franciszek Marcin Janiszewski, Grodzisko
20. 01. - Gabriela Sadowska, Osieczna
28. 01. - Jakub Michałowski, Świerczyna
29. 01. - Laura Domagała, Osieczna
03. 02. - Jan Kolberg, Osieczna

ZGONY
20. 01. - Stefania Maria Roszak (1946), Osieczna
23. 01. - Stanisław Ślachetka (1931), Kąkolewo
10. 02. - Franciszka Hylak (1929), Osieczna
10. 02. - Tadeusz Jan Krajszner (1946), Łoniewo
12. 02. - Izabela Nyczke (1925), Osieczna 

Członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świerczy-
nie spotkali w się, by wspólnie świętować: Dzień Babci i Dziadka,
Walentynki i Dzień Kobiet. Zaproszony został burmistrz Stanisław
Glapiak, który złożył wszystkim serdeczne życzenia przybyła też
radna Zofia Biała.Wszystkie panie z okazji swego święta otrzy-
mały kwiatki.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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