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Plany inwestycyjne na rok 2015
Dobramyśl

W Dobramyśli zaplanowano
przeniesienie placu zabaw na teren
przy świetlicy wiejskiej. W ten spo-
sób w jednym miejscu powstanie
kompleks kulturalno-rekreacyjny
wsi. Przy świetlicy będą też posa-
dzone krzewy iglaste.

Drzeczkowo
W Drzeczkowie wyremonto-

wany będzie chodnik na odcinku
około 150 mb. Zmodernizowane bę-
dzie też wejście do kuchni przy sali
wiejskiej.

Frankowo
We Frankowie doposażona zo-

stanie świetlica o zakup lodówki
oraz patelni lub mikrofalówki. Wyre-
montowana zostanie też elewacja
świetlicy. Zakupiona zostanie nowa
wiata przystanku autobusowego.
Zaplanowano też przeniesienie
lampy na teren przy posesji nr 20
oraz remont drogi w kierunku po-
sesji 7 i 7a.

Grodzisko
W Grodzisku w 2015 roku w

świetlicy wiejskiej wymienione zo-
staną okna, drzwi i panele. Wyrów-
nana zostanie droga prowadząca w
kierunku fabryki okien.

Jeziorki
W Jeziorkach na rok bieżący za-

planowano budowę ścieżki rowero-

wej z oświetleniem. W tym roku ma
się też rozpocząć budowa świetlicy
wiejskiej.

Kąkolewo
W Kąkolewie wyremontowana

będzie kuchnia w świetlicy, wyre-
montowana zostanie część ul.
Ogrodowej. Uzupełniane będzie
oświetlenie uliczne. To zadanie za-
planowano na rok 2015 i 2016. 

Kąty
W Kątach teren przed świetlicą

wyłożony zostanie kostką. W Ką-
tach-Maciejewie zbudowany zosta-
nie chodnik na długości ok. 200 mb.
Zaplanowano też remont drogi do
posesji p. Jędrzejczaka.

Kleszczewo
W Kleszczewie doposażona zo-

stanie kuchnia świetlicy i wyczysz-
czony będzie staw we wsi.

Łoniewo
W Łoniewie wymienione zo-

staną okna w świetlicy – od strony
tarasu.

Miąskowo
W Miąskowie dokończona zo-

stanie przebudowa drogi przy świet-
licy i wycięte będą krzaki od
Miąskowa w kierunku Górki.

Osieczna
W Osiecznej rozpocznie się re-

witalizacja starówki. Przebudowane
zostaną drogi prostopadłe do ul.
Śmigielskiej, a park przy ul. 27
Stycznia zyska nowy wygląd – przy-
cięte zostaną gałęzie, wytyczone
alejki i ustawione ławki. Wyremon-
towana będzie droga dojazdowa do
posesji 85b-85d przy ul. Gostyńskiej
oraz odcinek ul. Śmigielskiej.

Popowo Wonieskie
W świetlicy wiejskiej w Popowie

Wonieskim wymienione zostaną pa-
nele podłogowe. Doposażony bę-
dzie plac zabaw i wyremontowany
przystanek autobusowy przy remi-
zie. Na lata 2015-2016 zaplano-
wano budowę oświetlenia drogi od
państwa Karolewicz do państwa
Umińskich.

Świerczyna
W Świerczynie naprawione zo-

staną istniejące chodniki i zaku-
piona będzie wiata autobusowa dla
mieszkańców Chmielkowa. Na lata
2015-2016 zaplanowano budowę
sieci wodociągowej do Berdy-
chowa.

Trzebania
W Trzebani uzupełnione zosta-

nie oświetlenie uliczne przy świetlicy
i przebudowane zostaną dwie drogi:
do cegielni (800 mb) i do Lubemy
(200 mb).

Witosław
W Witosławiu na lata 2015-2016

zaplanowano uzupełnienie oświet-
lenia ulicznego przy posesji 3, 5 i
12.

Wojnowice
W Wojnowicach zagospodaro-

wany zostanie teren przy świetlicy.
Wewnątrz świetlicy wyremonto-
wana i doposażona będzie kuchnia.
Pobudowany będzie też chodnik z
przystanku do przejścia dla pie-
szych.

Wolkowo
W Wolkowie przebudowana zo-

stanie droga do państwa Jurczyń-
skich. Wycięte będą krzewy od
państwa Kurowiak do państwa Jur-
czyńskich. Na lata 2015-2016 za-
planowano uzupełnienie oświetlenia
ulicznego o lampę – przy posesji nr
8.

Ziemnice
W Ziemnicach zbudowany zo-

stanie parking przy świetlicy. Na lata
2015-2016 przewidziano budowę
oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr
5 oraz oświetlenie drogi do posesji
państwa Spolankiewicz i państwa
Francuskiewicz. W dzielnicy –
Górka wycięte zostaną topole i wy-
czyszczone rowy, a na Ustroniu
przycięte gałęzie drzew.

W każdej z 18 miejscowości naszej gminy zaplanowano zadania inwestycyjne na bieżący rok. Co więc będzie się działo? Jak
będą się zmieniać i pięknieć nasze wsie i miasto? O tym piszemy poniżej.

Antoś chciał
być pierwszy
Pierwszym dzieckiem, które

przyszło na świat w tym roku w
naszej gminie jest Antoni Okręt
z Frankowa. Mały Antoś urodził
się 4 stycznia pięć minut po pół-
nocy, choć jego mama termin
porodu miała wyznaczony na 25
stycznia. Chłopczyk ważył 2780
gram i mierzył 54 cm. Jest dru-
gim dzieckiem Karoliny i Miko-
łaja Okrętów. Na braciszka z
niecierpliwością czekała Nata-
sza, która 14 stycznia święto-
wała swoje trzecie urodziny.
Pani Karolina jest sprzedawcą,
obecnie na urlopie macierzyń-
skim poświęca swój czas dzie-
ciom. Pan Mikołaj jest
operatorem koparko-ładowarki
w firmie Spark. Całej rodzinie
życzymy szczęścia i radości, a
małemu Antosiowi by rósł
zdrowo.


