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państwa program „RadosnaSzkoła”.Dzięki finansowaniu wszyst-kich tych zadań z środków ze-wnętrznych gminie uda sięzaoszczędzić 12.380.000 zł.Tymczasem na weryfikacjęczekają już złożone wnioski na:modernizację i wyposażenieświetlic wiejskich w miejscowo-ściach: Grodzisko, Kąkolewo,Kąty, Łoniewo, Popowo Wonie-skie, Świerczyna, Wojnowice,Ziemnice; zagospodarowanie te-renu przy zabytkowych wiatra-kach w Osiecznej oraz nabudowę sali gimnastycznej przyZespole Przedszkole i SzkołaPodstawowa w Świerczynie.Jeśli i te wnioski zostaną zaak-ceptowane gmina Osiecznazyska 2.364.412 zł.

będziemy radnych gminy, radnych po-ztery lata zmieniło się miasto i gmina.stwo w gminie, oraz w jakim zakresieW ciągu mijającej kadencji samorządaczył przez ostatnie cztery lata - bliskonaprawdę widoczny? I czy dzięki nimPrzeglądu” podsumujemy inwestycje

ENCJI

Osiecznej oraz remont pokrycia dachu ko-
ścioła w Drzeczkowie.

Kultura
Każdego roku w świetlicach wiejskich

przeprowadzane są bieżące remonty, za-
kupowany jest też nowy sprzęt.

Obecnie w ramach projektu remonto-
wanych jest 8 świetlic wiejskich, w których
zakładane są nowe podłogi, budowane
chłodnie, kupowane meble, a z zewnątrz
świetlice są ocieplane, tynkowane i malo-
wane. Zgodnie z umową zawartą z wyko-
nawcą prace mają się zakończyć do końca
tego roku.

Podczas bieżącej kadencji świetlica w
Kąkolewie została rozbudowana o podsta-
cję ratownictwa medycznego, dzięki sta-
cjonującej tam karetce pogotowia pomoc
medyczna jest w stanie dotrzeć szybciej na
miejsce zgłoszenia i udzielić pomocy po-
szkodowanym.

Gmina realizuje wiele inwestycji, wcelu zmniejszenia kosztów stara się opozyskanie pieniędzy unijnych. W tensposób udało się już zrealizować kilkazadań, a część czeka jeszcze na reali-zację oraz na odgórne decyzje.Ponad 11.500.000 zł po podpisaniu

umowy otrzyma gmina na reali-zację zadania jakim jest budowakanalizacji sanitarnej wraz zprzepompowniami w miejsco-wości Kąkolewo.Z budżetu państwa zaś nakonto gminne wpłynie 200.000 złjako częściowy zwrot kosztówponiesionych przy modernizacjiwielofunkcyjnego boiska ogól-nie dostępnego dla dzieci i mło-dzieży przy Zespole Szkół wOsiecznej.Gmina uzyskała dofinanso-wanie prac, jakie zostały prze-prowadzone na letnisku.Pozytywną weryfikację przeszływięc wnioski o dofinansowaniebudowy pomostu rekreacyjnegoz molem i platformą widokowąoraz pomostu cumowniczego ina modernizację infrastruktury

turystycznej na terenie letniskaw Osiecznej.Dwukrotnie już w Przed-szkolu Samorządowym wDrzeczkowie został zrealizo-wany projekt pod nazwą Trój-stronne wsparcieprzedszkolaka, dzięki któremudzieci z tej placówki otrzymałymateriały do nauki i zabawy, apoprzez zabawę uczyły się ję-zyka angielskiego. Ośrodek Po-mocy Społecznej również jużdwa razy zrealizował programpomocy kobietom bezrobotnymorganizując dla nich warsztaty„Aktywność szansą Twojegorozwoju”.W Zespołach Szkół w Osiecz-nej i Kąkolewie realizowany bę-dzie finansowany z budżetu


