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Drodzy Czytelnicy. Wkrótce czekają nas wybory samorządowe. Najprawdopodobniej odbędą się pod koniec listopada. Wtedy wybierać b
wiatu i Sejmiku oraz burmistrza. Nasza gazeta postanowiła więc podsumować mijającą kadencję. Chcemy pokazać jak przez ostatnie cz
W dwóch najbliższych numerach przedstawimy więc wszystkie zrealizowane inwestycje i remonty, pokażemy o ile wzrosło bezpieczeńs
poprawiła się funkcjonalność i nowoczesność placówek. Odpowiemy też na pytanie czy żyjemy w gminie ładniejszej i zasobniejszej?
dysponował czterema kolejnymi budżetami. Łącznie gospodarował kwotą 80.032.326,02 złotych. Z tego na inwestycje i remonty przezna
jedną czwartą tych pieniędzy. Jakie zatem konkretne zadania inwestycyjne zrealizowano od roku 2007 do 2010? Czy efekt tych prac jest
zarówno mieszkańcy gminy, jak i przyjeżdżający tu turyści mogą powiedzieć, że gmina Osieczna wypiękniała? W dzisiejszym wydaniu “
w działach: kultura, oświata oraz turystyka. Natomiast za miesiąc przedstawimy inwestycje na drogach, ulicach i w sporcie.

PODSUMOWANIE KAD
Oświata

Najnowszy budynek posiada
Zespół Szkół w Kąkolewie. Jednak
i on wymaga remontów i nakładów
finansowych związanych z jego
utrzymaniem. Na budynku szkol-
nym wyremontowany został dach,
a wewnątrz zainstalowano monito-
ring wizyjny. Remont przeszła też
sala gimnastyczna oraz sale lek-
cyjne. Częściowo zmodernizo-
wana została również kotłownia.

Dach budynków szkolnych w
Osiecznej również uległ remon-
towi. Wewnątrz szkoły, tak jak w
Kąkolewie zainstalowano monito-
ring wizyjny. Wymieniono część
okien, wykładzinę na korytarzu
I pietra, wymalowano szatnie i sale
lekcyjne. Zamontowano nowy piec
c. o. Nowe wyposażenie i sprzęt
pojawiły się w biurach szkoły i sa-
lach lekcyjnych. Niedawno zakoń-
czona została budowa
wielofunkcyjnego boiska ogólno-
dostępnego dla dzieci i młodzieży
przy ZS Osieczna, tam też zamon-
towany został monitoring.

Wiele zmian podczas mijającej
kadencji miało miejsce przy szkole
w Świerczynie. Na budynku szkol-
nym i szkolno-gospodarczym wy-
remontowano dach, wymieniono
instalację elektryczną i posadzkę
w salce korekcyjnej, wymienione
zostały też drzwi wejściowe, nowe

meble pojawiły się w pracowni
komputerowej oraz w klasie I. Przy
szkole zbudowano nowe przed-
szkole, a od 1 września Szkoła
Podstawowa w Świerczynie stała
się kompleksem przedszkolno-
szkolnym. Przy tym kompleksie
budowana jest obecnie sala gim-
nastyczna, która już w paździer-
niku tego roku zostanie oddana do
użytku. Podczas wakacji w ze-
spole przedszkolno-szkolnym za-
montowane zostały dwa nowe
zbiorniki bezodpływowe na ścieki.

W Przedszkolu w Drzeczkowie
przeprowadzono remont łazienki,
remont i malowanie elewacji
przedszkola, klatki schodowej i
piwnicy. Zmodernizowana została
kotłownia, do której zakupiono i za-
montowano piec c. o. Jako nowe
wyposażenie zakupiono kseroko-
piarkę, sprzęt RTV i AGD oraz
meble do kuchni, sali zabaw dla
dzieci, szatni i gabinetu dyrektora.
Przy przedszkolu zamontowany
został zbiornik na ścieki socjalno-
bytowe. Przy przedszkolu pobudo-
wano nowy, ogólnodostępny plac
zabaw dla dzieci.

W budynku przedszkola w Ką-
tach, które jest oddziałem Przed-
szkola Samorządowego w
Osiecznej wymienione zostały
okna. Placówkę wyposażono w
komputer, meble biurowe, drzwi do

kotłowni oraz kuchenkę gazowo-
elektryczną. Tam też wymieniono
piec c. o

Przy przedszkolu w Kąkolewie
pobudowano plac zabaw, przy któ-
rym zamontowano monitoring. W
placówce zakupiono i zamonto-
wano transporter schodowy dla
niepełnosprawnych.

W osieckim przedszkolu wyre-
montowane zostały łazienki, zaku-
piono też aneks kuchenny.

Gmina zakupiła samochód
przystosowany do przewozu dzieci
niepełnosprawnych (100 tys. po-
zyskała na ten cel z PFRONu).
Turystyka

Letnisko – w Osiecznej – letnia
wizytówka gminy podczas trwają-
cej kadencji zmieniło się nie do
poznania. Zdemontowane zostały
stare, zniszczone pomosty, a na
ich miejscu pojawił się nowy po-
most rekreacyjny z molem i plat-
formą widokową oraz pomost
cumowniczy. Przy tych obiektach
założony został monitoring.

Całkowitej modernizacji uległ
parking, gdzie położono nową na-

wierzchnię asfaltową, wymalowano
miejsca parkingowe i postawiono nowy
budynek dla pracowników. Przy plaży po-
jawił się też nowy budynek dla ratowników,
a pole namiotowe zostało zaopatrzone w
prąd i bieżącą wodę. Pomyślano również
o turystach przybywających na letnisko na
jednośladach i specjalnie dla nich pobu-
dowano parking dla rowerów. Dla aktyw-
nych jest boisko do gry w piłkę nożną z
nową murawą, boisko do siatkówki plażo-
wej i boisko do koszykówki.

Generalnemu remontowi zostało pod-
dane Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„Morena”. Nowy wygląd dzięki wymianie
wyposażenia, wykładziny podłogowej i
malowaniu ścian zyskała świetlica, ocie-
plono północną ścianę budynku schro-
niska, zbudowano nową kotłownię, a
wokół budynku wymienione zostały płytki
chodnikowe. Wykonano nową elewację
budynku, zakupiono nowe wyposażenie
do dwóch pokoi, stół do tenisa stołowego,
koce, wymieniono też kuchenki gazowe w
kuchni.

Renowacja letniska kosztowała gminę
968.600 zł z tego ze środków zewnętrz-
nych udało się uzyskać 330.000 zł jako
częściowy zwrot kosztów.

Gmina dofinansowała również remont
elewacji klasztoru franciszkanów w


