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Będzie się działo!
Budżet gminy Osieczna na 2012 rok osiągnął imponującą wartość, nie inaczej będzie więc z inwestycjami. Władze gminy pla-nują w tym roku wydać ponad dwanaście milionów złotych, by zaspokoić podstawowe i te trochę bardziej wygórowane po-trzeby mieszkańców.

Pod hasłem dążenia do zrów-
noważonego rozwoju wszystkich
miejscowości gminy zaplanowano
małe i duże zmiany w mieście i
wszystkich wioskach. Co nas
zatem czeka w dopiero rozpoczę-
tym roku? 

W Dobramyśli ma się rozpo-
cząć budowa świetlicy wiejskiej.
Tym samym mieszkańcy miejsco-
wości będą mogli obserwować jak
powstaje dla nich miejsce do spot-
kań, zabaw, narad czy szkoleń. W
ramach poprawy bezpieczeństwa
komunikacji zamontowana zaś zo-
stanie lampa uliczna.

W Drzeczkowie remontowana
będzie świetlica – w pomieszcze-
niu kuchennym i na zmywaku wy-
mienione zostaną płytki, a na
dachu wymienione będzie pokry-
cie.

Również we Frankowie napra-
wiony będzie dach świetlicy. Droga
dojazdowa do posesji nr 24 utwar-
dzona zostanie tłuczniem. Planuje
się też przeniesienie lampy ulicz-
nej.

W Grodzisku zbudowany zo-
stanie chodnik przy drodze powia-
towej  w  kierunku jeziora, planuje
się  też  remont  drogi  do posesji
nr 46 pobudowanie wjazdów do
posesji, przy remontowanej w roku
ubiegłym drodze. W tym roku zo-
stanie też oddane do użytku boisko
sportowe. W świetlicy natomiast
wyremontowany będzie piec.Jeziorki  podjęte zostaną dzia-

łania zmierzające do pobudowania
ścieżki rowerowej lub chodnika.
Rozpoczęta też zostanie budowa
kanalizacji sanitarnej. 

W Kąkolewie rozpocznie się
kolejny etap budowy kanalizacji sa-
nitarnej, budowana będzie też ka-
nalizacja deszczowa. Na ulicy
Modrzewiowej pobudowane zosta-
nie oświetlenie uliczne, a na boisku
KS „Błękitni” zamontowane dwie
lampy. Przy ulicy Rydzyńskiej wy-
remontowana będzie część chod-
nika. Na ten rok przewidziano
również remonty dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej i równanie
nawierzchni dróg gruntowych na
ulicach osiedlowych. Ulica Sos-
nowa, która jest własnością Lasów
Państwowych zostanie przejęta
przez gminę. Przy sali wiejskiej roz-
budowany zostanie parking i zlik-
widowane będzie szambo. W
kuchni nad piecem węglowym i pa-
telniami elektrycznymi zamonto-
wany zostanie pochłaniacz pary.
Planuje się też budowę oświetlenia
boisk szkolnych oraz budowę
bieżni lekkoatletycznej przy ZS Ką-
kolewo.

W Kątach planuje się remont
toalet w świetlicy oraz zakup no-
wych karniszy, firanek i żyrandoli.
W Maciejewie budowany będzie
chodnik oraz naprawiana droga z
trylinki.

Dla miejscowości Kleszczewo
na ten rok zaplanowano budowę i
remonty dróg oraz budowę oświet-

lenia ulicznego.
W Łoniewie wymienione zosta-

nie pokrycie dachu świetlicy, a
drewniane podłogi będą lakiero-
wane, natomiast do kuchni planuje
się zakup zastawy stołowej na 120
osób.

W Miąskowie w tym roku naj-
większą inwestycją będzie budowa
nowej sali wiejskiej. Przez całą
wieś po jednej stronie drogi zbudo-
wany zostanie chodnik lub ścieżka
rowerowa. Naprawiona zostanie
też droga do Górki.

W Osiecznej przystąpi się do
działań zmierzających do pobudo-
wania nowego lub rozbudowy ist-
niejącego obiektu świadczącego
usługi szeroko pojętej kultury.  Przy
ulicy Miejska Droga budowany bę-
dzie kompleks sportowo-rekrea-
cyjny „Moje boisko-Orlik 2012”,
przy nim powstanie też nowo-
czesny plac zabaw dla dzieci. Bo-
iska przyszkolne zyskają
oświetlenie, a przy ulicy Kopernika
na odcinku od szkoły do schroniska
pobudowany zostanie chodnik.

W świetlicy w Popowie Wonie-skim wymienione zostaną drzwi
wewnętrzne, na scenie położone
będą panele podłogowe, a na za-
pleczu kuchennym planuje się wy-
mienić okno. W tym roku
budowane będzie oświetlenie
uliczne. 

Nowe wyposażenie kuchni w
postaci naczyń, stołu i zlewozmy-
waków zyska świetlica w Świer-

czynie. Dla tej miejscowości za-
planowano również budowę braku-
jących chodników i naprawę
istniejących, naprawę infrastruktury
wodociągowej budowę oświetlenia
boisk szkolnych i rozbudowę placu
zabaw.

W Trzebani budowana będzie
nowa świetlica wiejska, naprawiany
chodnik i czyszczony zbiornik prze-
ciwpożarowy.

W Witosławiu również roz-
pocznie się budowa świetlicy,
utwardzone zostaną też wjazdy do
posesji.

W sali wiejskiej w Wojnowi-cach przeprowadzony będzie re-
mont łazienek, a na boisku
odnowiona zostanie murawa. Na
ten rok zaplanowano też wyrówna-
nie i utwardzenie drogi „grobli”. 

W Wolkowie, podobnie jak w
Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani i
Witosławiu rozpocznie się w tym
roku budowa świetlicy. Oprócz tego
budowane będzie też oświetlenie
uliczne, a w porozumieniu z powia-
tem gmina zamierza wybudować
zatokę autobusową.

W świetlicy w Ziemnicach
przebudowane zostaną sanitariaty,
a do kuchni dokupione naczynia,
meble i patelnia elektryczna. W tym
roku budowana będzie droga
Ziemnice-Ustronie, droga dojaz-
dowa do posesji w Ziemnicach.
Przy boisku sportowym pobudo-
wane przyłącze energetyczne.

Inwestycje bieŜące
Okres zimowy, mimo że bez śniegu, spowalnia prace związane zremontami i budową, dlatego w tym czasie prowadzone są pracerenowacyjne w zamkniętych budynkach oraz prace poprawiającewizerunek gminy na zewnątrz. 

Tymczasem przygotowania do
kolejnych działań idą już pełną parą.

* W świetlicy w Drzeczkowie
podmalowane zostały ściany wokół
okien po wymianie stolarki okiennej.

* W grudniu porządkowane były
gminne skwery, z których zgrabiano

i wywożono liście. Przed zimą na te-
renie całej gminy rozwożony był pia-
sek służący do likwidacji gołoledzi.

* Przeprowadzone zostały za-
biegi pielęgnacyjne związane z
przycinaniem gałęzi i wycinką drzew
na terenie gminy.

* Trwa remont mieszkania sta-
nowiącego własność gminy przy ul.
Kościuszki w Osiecznej.

* W ośrodku zdrowia w Kąkole-
wie wykonane zostało przyłącze ka-
nalizacyjne, zlikwidowano też
zbiornik ścieków socjalno-bytowych.

* W sprzyjającej zimowej aurze
przeprowadzono remont trzech
dróg gruntowych – ulicy Brzozowej
w Kąkolewie, drogi w Trzebani i od-
cinka drogi przy ul. Kopernika w

Osiecznej. 
* Uzgodniona została z wyko-

nawcą budowa pieca grzewczego w
świetlicy w Kątach. Piec zostanie
zbudowany jeszcze tej zimy.

* Podpisane zostały umowy na
wykonanie dwóch przyłączy ener-
getycznych dla pompowni ścieków
w Kąkolewie oraz trzech przyłączy
dla oświetlenia ulicznego w miejs-
cowościach: Frankowo, Osieczna,
Wojnowice.

* Umowę podpisano też na
opracowanie projektu bieżni lekko-
atletycznej przy Zespole Szkół w
Kąkolewie oraz na opracowanie
projektów pod budowę dwóch ulic
(Leszczyńskiej i Leśnej) w Kąkole-
wie oraz drogi Ziemnice-Ustronie.

* Wybrana została oferta na
ubezpieczenia sprzętu gminnego.
Firmą, która przedstawiła najko-
rzystniejsze warunki jest PZU.

* Gmina ogłosiła przetarg na do-
stawę oleju napędowego i etyliny do
samochodów, traktorów i maszyn
gminnych na rok 2012.

* Ogłoszony został również prze-
targ na wykonanie oświetlenia
trzech boisk szkolnych w Kąkole-
wie, Osiecznej i Świerczynie.

* Kolejnym ogłoszonym przez
gminę konkursem jest przetarg na
dostawę wyrobów betonowych
przeznaczonych  na remonty dróg
gminnych, które realizowane będą
w 2012 roku.

* Wszczęte zostały postępowa-
nia administracyjne  dotyczące bu-
dowy oświetlenia ulicznego w roku
2012 oraz budowy trzech świetlic
wiejskich – w Miąskowie, Trzebani i
Witosławiu. W związku z tą drugą
sprawą wysłano już do firm zapro-
szenia zachęcające do składania
ofert na wykonanie projektu budow-
lanego dla pięciu świetlic wiejskich
oraz budynku gospodarczego – na
potrzeby Urzędu.

* Na początku lutego rozpocznie
się przebudowa i generalny remont
toalet w świetlicy wiejskiej w Wojno-
wicach. 


