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Co nowego dla dobra

wspólnego?
Po zimie ruszają w naszej

gminie prace inwestycyjne.
Ogłoszono więc kilka przetargów
na zadania, które już wkrótce
będą realizowane, powoli ru-
szają też prace remontowe, choć
nadal pracownicy urzędu prowa-
dzą prace pielęgnacyjne – wyci-
nają gałęzie drzew i stare,
spróchniałe konary.

Kanalizacja
Rozpoczęły się już prace

związane z budową V etapu czę-
ści I kanalizacji sanitarnej w Ką-
kolewie. Obecnie firmę
zajmującą się tą inwestycją zna-
leźć można na ul. Krzywińskiej.

Chodnik
W Ziemnicach-Górce na od-

cinku 120 metrów ułożone zos-
tały płytki chodnikowe.

Zbiornik i paliwo
Gmina zakupiła zbiornik o po-

jemności 3,5 tysiąca litrów na
paliwo. Zakup ten ma związek z
kwestią dostarczania paliwa dla
pojazdów stanowiących włas-
ność gminy. Został więc ogło-
szony i rozstrzygnięty przetarg
na dostawę paliw płynnych dla
samochodów służbowych i
sprzętu Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawiła firma „Jes-
pol” Henryk Jessa ze Święcie-
chowy.

Wiatraki
Rozstrzygnięty został prze-

targ na zagospodarowanie te-
renu wokół zabytkowych
wiatraków w Osiecznej. Prace
polegać mają na budowie drew-
nianego budynku małej gastro-

nomii z obiektami towarzyszą-
cymi, ogródka wiedeńskiego, bu-
dowie przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego, założeniu no-
wego oświetlenia, posadowieniu
ławeczek oraz wydzieleniu
miejsc parkingowych i ścieżek
spacerowych. Prace zostaną wy-
konane do 30 czerwca 2011 roku
i częściowo sfinansowane zo-
staną ze środków unijnych. Za-
pewne od tego czasu stare
młyny zmienią nieco swoją funk-
cję. Nadal będą wizytówką na-
szej gminy, ale oprócz tego będą
stanowić piękne tło różnego ro-
dzaju imprez kulturalnych, zaś
dla turystów będą wspaniałym
miejscem wypoczynku.

Boiska
Opracowany został też pro-

jekt na remont boiska w Osiecz-
nej. Remont ten ma polegać na
budowie czterotorowej bieżni o
nawierzchni syntetycznej i dłu-
gości 120 metrów oraz boiska
trawiastego do gry w piłkę
nożną.
Zlecono opracowanie pro-

jektu na budowę dwóch wielo-
funkcyjnych boisk o nawierzchni
syntetycznej. Boiska te jeszcze
w tym roku zostaną pobudowane
przy szkołach w Kąkolewie i
Świerczynie.

Droga
Firma zewnętrzna opraco-

wuje też projekt na przebudowę
drogi prowadzącej przez Trzeba-

nię. Na jednokilometrowym od-
cinku od wjazdu do wsi z drogi
wojewódzkiej do hydroforni poło-
żona zostanie nawierzchnia z
trylinki betonowej.

Ogrzewanie
Trwa opracowywanie projektu

na modernizację kotłowni przy
Zespole Szkół w Kąkolewie.
Celem modernizacji jest zmiana
systemu ogrzewania z opału sta-
łego na gaz ziemny.

Sytuacja pilna
Z uwagi na wyjątkową sytua-

cję stanu ulicy Polnej w Kąkole-
wie awaryjne ułożono na odcinku
8 metrów nawierzchnię z płyt
jomba. Jak informują nas fa-
chowcy nie jest to docelowe roz-
wiązanie, jednak w sytuacji
kryzysowej w celu doraźnego ra-
towania sytuacji postanowiono
przyjąć taki wariant.

Wkrótce zmieni się otoczenie
wokół wiatraków

Droga w Trzebani będzie prze-
budowywana. ul. Polna w Kąkolewie.


