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W dalszym ciągu realizowana jest największa w gminie inwestycja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie. Wyko-
nano prace na czterech ulicach: Bocznej, Wesołej, Jasnej i Dojazdowej. Aktualnie trwają prace budowlane na ul. Rydzyń-
skiej.

W Kąkolewie w Zespole Szkół
trwają też prace związane z mo-
dernizacją kotłowni. Modernizacja
ta polega na zmianie systemu
ogrzewania z paliwa stałego na
gaz ziemny.

W Osiecznej przy Zespole
Szkół remontowane jest boisko,
przy którym powstaje też bieżnia
syntetyczna.

Zamontowana została tablica
informacyjna przy wjeździe do
Osiecznej, w związku z tym upo-
rządkowany zostanie teren na
skwerku, z którego znikną stare
tablice reklamowe.

Na placu zabaw przy przed-

szkolu w Osiecznej zostały wy-
mienione urządzenia do zabaw.
Od września, kiedy dzieci po wa-
kacjach wrócą do przedszkola
będą mogły bawić się na nowo-
czesnym placu.

Zakupiono i zamontowano
nowe piłkochwyty na boisku w Ką-
kolewie oraz na nowo urządzo-
nym mini boisku do gry w piłkę
nożną w Grodzisku. Specjalnie na
to boisko zakupione zostały rów-
nież bramki, które zamontowane
zostaną wiosną, kiedy podrośnie
świeżo zasiana trawa.

Zakończono remont drogi w
Grodzisku, aktualnie trwa remont

drogi w Świerczynie przy “kozim
rynku”.

Na korytarzu łączącym przed-
szkole z świetlicą wiejską w miejs-
cowości Drzeczkowo położono
płytki posadzkowe.

Zakończono malowanie po-
mieszczeń świetlicy w Ziemni-
cach, odmalowano też wnętrze
świetlicy w Jeziorkach.

Malarze odświeżyli podstawy i
ramy tablic informacyjnych i tury-
stycznych.

Podpisana została umowa na
budowę boisk przy Zespole
Przedszkole i Szkoła Podstawowa
w Świerczynie oraz przy Zespole

Szkół w Kąkolewie.
Umowę podpisano również z

firmą, która wykona odtworzenie
nawierzchni ulic Powstańców
Wlkp. i Jabłonkowej w Kąkolewie.

Rozstrzygnięto przetarg na
przebudowę ulic Zielonej i Wil-
końskiego w Kąkolewie, po czym
podpisano umowę z firmą Drog-
tranz z Góry, która zadanie to wy-
kona.

Firma zewnętrzna opracowuje
projekt przebudowy budynku przy
ul. Leszczyńskiej 19 w Osiecznej.
W budynku tym ma zostać przy-
gotowanych 16 mieszkań socjal-
nych.
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