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PODSUMOWANIEKADENCJI
Inwestycje na

drogach
i ulicach

W każdej miejscowości na prze-
strzeni czterech ostatnich lat można
zaobserwować widoczne zmiany.
Poprawił się stan dróg i chodników,
zadbano również o infrastrukturę
sportową.
Osieczna

Na początku kadencji dokoń-
czono jedną z największych inwesty-
cji realizowanych w mieście
Osieczna – budowę kanalizacji sani-
tarnej. Rury kanalizacyjne położono
w ulicach: Drzeczkowska, Zielona,
Śmigielska. Na ul. 27 Stycznia pobu-
dowano kanalizację deszczową.

Dbając o bezpieczeństwo i kom-
fort kierowców przebudowano skrzy-
żowanie przy ul. Drzeczkowskiej, na
ulicach Dojazdowej i Zielonej pobu-
dowano nawierzchnię drogi z trylinki.

Przy ul. Gostyńskiej w pobliżu
wjazdu na letnisko zamontowany
został próg spowalniający. Na
osiedlu za ogródkami działkowymi

Drodzy Czytelnicy. Już za dwa miesiące czekają nas wybory samorządowe. Będziemy wybierać nowych radnych i burmistrza.
Nasza gazeta postanowiła więc podsumować mijającą kadencję. Chcemy pokazać jak przez ostatnie cztery lata zmieniło się
miasto i gmina. W jaki sposób samorząd dysponował pieniędzmi, na co przeznaczył największe kwoty z budżetu i które zadania
inwestycyjne uważał za priorytetowe. Wspólnie pragniemy ocenić jak zwiększyła się funkcjonalność i nowoczesność placówek
oświatowych i kulturalnych, o ile wzrosło bezpieczeństwo na drogach i ulicach, które obiekty sportowe i rekreacyjne wzbogaciły
się oraz gdzie jest ładniej i zasobniej. Bo, że gmina przez mijające cztery lata rzeczywiście zmieniła się na lepsze, to po prostu
widać. My pragniemy to wypunktować i podsumować. W poprzednim numerze gazety pokazaliśmy zmiany w bazie oświaty, kul-
tury i turystyki. Napisaliśmy też ile pieniędzy gmina pozyskała z funduszy unijnych. Dziś przedstawiamy inwestycje na drogach
i ulicach oraz w sporcie. A przypomnijmy, że w czasie mijającej kadencji samorząd dysponował łączną kwotą nieco ponad 80 mi-
lionów złotych. Z tego blisko 20milionów złotych przeznaczył na inwestycje. A to właśnie te pieniądze zmieniły nie tylko Osieczną
ale i każdą wieś w naszej gminie.

oraz na nowej części ulicy Kopernika
utwardzono nawierzchnię drogi tłucz-
niem betonowym.

Zarządzający inwestycjami dro-
gowymi nie zapomnieli również o pie-
szych. To dla nich pobudowano nowe
chodniki przy ulicach: Słonecznej, 27
Stycznia, Jeziorkowskiej, Gostyń-
skiej, Śmigielskiej, Steinmetza, Ko-
pernika oraz przy Schronisku
Młodzieżowym „Morena”; wyremon-
towano chodniki przy ulicach: Jezior-
nej, Osiedle i Polnej. Przy ul.
Szkolnej położono płytki chodnikowe
i wyznaczono miejsca parkingowe
dla aut. Przy ul. Krzywińskiej utwar-
dzona została ścieżka dla pieszych.

Nie sposób też nie zauważyć
zmian jakie dokonały się na rynku.
Tam położona została nowa na-
wierzchnia asfaltowa, na której wyty-
czono miejsca parkingowe, na
latarniach oraz przy parkingu poja-
wiły się donice z kwiatami. Przy nie-
dawno wyremontowanym przystanku
autobusowym pojawiła się nowa
kostka brukowa, a w okresie świąt
Bożego Narodzenia w ubiegłym roku
pojawiły na rynku i przy ul. Ko-
ściuszki nowe iluminacje świąteczne.

Nowe oświetlenie uliczne poja-
wiło się na ulicach Powstańców
Wlkp., Norwida, 27 Stycznia i Polnej.
Zmodernizowane zostało również

oświetlenie przy ul. Leszczyńskiej a
przy ul. Kopernika i Miejskiej Drodze
przebudowano linę średniego napię-
cia.

Gmina dofinansowała budowę
długo oczekiwanej ścieżki rowerowej
łączącej Osieczną z Lesznem.
Kąkolewo

Największą inwestycją trwającej
kadencji jest budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Kąkolewie. Obecnie koń-
czy się etap IV realizacji tego
zadania i trwają przygotowania do
realizacji etapu V. Z powodzeniem
można powiedzieć, że skanalizo-
wano już niemal połowę największej
miejscowości naszej gminy. Po otrzy-
maniu oczekiwanego z funduszy ze-
wnętrznych dofinansowania prace
nabiorą jeszcze szybszego tempa i
kanalizowane będą kolejne miejsco-
wości.

Poza tym na nowym osiedlu, na
ulicach Nowej, Zielonej, Strzeleckiej,
Ogrodowej, Leszczyńskiej, Świerko-
wej i Leśnej pobudowano kanalizację
deszczową, a na ul. Wilkońskiego i
Zielonej zbudowano sieć wodocią-
gową.

Remontowi poddano ul. Nową i
Jasną, a nowy chodnik pojawił się
przy drodze powiatowej od ul. Jab-
łonkowej do stawu oraz przy ul. Ry-

dzyńskiej. W trosce o bezpieczeń-
stwo najmłodszych podążających do
szkoły na odcinku drogi krajowej nr
12 powstał trakt pieszy. Ścieżkę po-
łączono zaś z drogą powiatową
kładką.

Nowe oświetlenie uliczne poja-
wiło się przy ul. Powstańców Wlkp.,
Kanałowej, Jabłonkowej i Kwiatowej.
Dobramyśl

Na drodze łączącej Dobramyśl z
Kąkolewem położono nową warstwę
nawierzchni. Wyremontowana zos-
tała również droga gminna łącząca
Dobramyśl i Kąkolewo. Gmina wzięła
również udział finansowy w nie-
dawno zakończonej budowie chod-
nika przy drodze powiatowej.

Gmina zakupiła i zamontowała
nową wiatę autobusową w Dobramy-
śli. Zadbano również o oświetlenie
drogowe montując 3 lampy przy dro-
dze.
Drzeczkowo

Pracownicy urzędu pobudowali
chodnik przy Przedszkolu Samorzą-
dowym, gmina miała również udział
finansowy w budowie chodnika na
odcinku 300 metrów.

(dokończenie na str.11)

Budowa kanalizacji w Kąkolewie

Rynek w Osiecznej


