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Frankowo
We Frankowie przeprowadzono

remont drogi, naprawiono i odno-
wiono wiatę przystanku autobuso-
wego i zamontowano dwie lampy
oświetlenia ulicznego.
Grodzisko

Przy budynku przedszkola w Gro-
dzisku wykonana została nowa na-
wierzchnia drogi z trylinki, remontowi
uległa również droga o nawierzchni
gruntowej, natomiast odcinek drogi
polnej został utwardzony tłuczniem
betonowym. W drogę gminną prowa-
dzącą do państwa Rachmajdów
wbudowano kanalizację deszczową,
po czym na nawierzchni tej drogi po-
łożono trylinkę. Kanalizację
deszczową założono również na
dwóch innych ulicach w Grodzisku.

Wyremontowany został chodnik
przy drodze gminnej prowadzącej do
przedszkola, gmina miała również
udział finsowy w budowie chodnika
przy drodze powiatowej.

W Grodzisku zadbano również o
oświetelnie drogowe, a przy skrzyżo-
waniu dróg Grodzisko-Kąkolewo-
Dobramyśl-Łoniewo zamonotowano
nowy wiatę przystanku autobuso-
wego.
Jeziorki

W Jeziorkach renowacji poddany
został chodnik przy budynkach
mieszkalnych. Dla mieszkańców i
przyjezdnych zakupiona i zamonto-
wana została wiata autobusowa.

Kąty
WKątach na drodze prowadzącej

do posesji położono nawierzchnię z
trylinki, na odcinku 200 metrów wy-
remontowany został chodnik.
Kleszczewo

Na drodze polnej prowadzącej do
posesji położono trylinkę, pobudo-
wano też nowy chodnik, naprawiony
został również zniszczony chodnik.
Łoniewo

Nieutwardzona droga w Łoniewie
otrzymała nową nawierzchnię z try-
linki, przeprowadzono też remont
drogi gminnej, a przy współudziale
środków gminnych przy drodze po-
wiatowej pobudowany został chod-
nik. Remontowi uległa też droga
polna. Przy drodze zaś zamonto-
wano dwie lampy oświetlenia ulicz-
nego.
Miąskowo

W Miąskowie równiarka wyrów-
nała drogi o nawierzchni gruntowej.
Popowo Wonieskie

Na drodze gruntowej prowadzą-
cej do posesji położona została try-
linka. W Popowie wyremontowany
został chodnik.
Świerczyna

Niedawno zakoczył się remont
drogi przy kościele, gdzie położona
została trylinka. Na odcinku 100 met-
rów pobudowano nawierzchnię drogi
z trylinki, remontowi uległa też droga
na tak zwanym zapłociu. W pobliżu
szkoły zbudowano chodnik oraz

drogę prowadzącą do przedszkola.
Pobudowane zostały również nowe
elementy oświetlenia ulicznego.
Trzebania

W pobliżu świetlicy położono
nowy chodnik, a równiarka wyrów-
nała drogi polne.
Wolkowo

W Wolkowie pobudowano drogę
z trylinki, wykonano też remont innej
drogi przez utwardzenie jej tłuczniem
betonowym, wyrównano też na-
wierzchnię drogi polnej prowadzącej
do hydroforni. Dla Wolkowa zaku-
piona i zamontowana została też
nowa wiata autobusowa.
Witosław

W Witosławiu pobudowana zos-
tała sieć wodociągowa. Niedawno
zakończyło się zakładanie na drodze
gruntowej prowadzącej do większo-
ści posesji w Witosławiu trylinki. Na-
prawiona została droga polna

prowadząca do przysiółka Adamowo,
remontowi poddano też wiatę auto-
busową.
Ziemnice

Prowadząca na Ustronie droga
otrzymała nową nawierzchnię z try-
linki. Zbudowano też nowy chodnik,
a w Ziemnicach-Górce chodnik wy-
remontowano.
Wojnowice

Przy współudziale gminy w Woj-
nowicach pobudowano chodnik przy
drodze wojewódzkiej oraz wyremon-
towano chodnik przy drodze powia-
towej.

Sport
Podczas tej kadencji zarządza-

jący gminą zadbali o rozwój fizyczny
jej mieszkańców. W wielu miejsco-
wościach powstały miejsca zabaw
dla dzieci, zagospodarowano tereny
do gier i zabaw sportowych dla mło-
dzieży i dorosłych.

Największą sportową inwestycją
jest z pewnością budowa sali gimna-
stycznej w Świerczynie. Z obiektu
tego będzie można korzystać jeszcze
w tym roku.

Nowego, wielofunkcyjnego kom-
pleksu sportowego doczekała się
także Osieczna. Przy Zespole Szkół
zbudowano ogólnodostępne boisko,
gdzie można pograć z koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną,
a przy tym nowa bieżna do skoków w
dal.

Nowej nawierzchni doczekało się
boisko do gry w piłkę nożną miesz-
czące się na letnisku w Osiecznej,
przy nim pobudowano boisko do gry
w siatkówkę plażową i koszykówkę
uliczną. Zakupiono też kontenery so-
cjalne, które stanowią wyposażenie
boiska pełniąc funkcję toalet z prysz-
nicami oraz szatni.

W Kąkolewie w czasie trwania
kadencji pojawiły się dwa boiska –
jedno z nich - ogólnodostępne boisko
do gry w piłkę nożną, drugie przy Ze-
spole Szkół – boisko do gry w piłkę
nożną oraz do gry w koszykówkę.

W ciągu dwóch lat wszystkie
miejscowości gminy Osieczna, które
nie posiadały placów zabaw dla
dzieci zostały w nie wyposażone. No-

wych placów zabaw z huśtawkami,
ślizgawkami, torami przeszkód do-
czekały się dzieci z: Dobramyśli,Drzeczkowa, Frankowa, Gro-dziska, Jeziorek, Kątów, Klesz-czewa, Łoniewa, Miąskowa,Popowa Wonieskiego, Świer-czyny, Trzebani, Wolkowa, Wito-sławia, Ziemnic i Wojnowic.

W Drzeczkowie pobudowano
korty tenisowe oraz boisko do gry w
piłkę nożną.

W Grodzisku wybetonowano
płytę przy stole ping-pongowym, w
czerwcu tego roku przy zaangażo-
waniu mieszkańców wsi i udziale fi-
nansowym gminy pobudowano przy
jeziorze boisko do gry w siatkówkę
plażową.

Boisko do gry w siatkówkę pla-
żową powstało również w Jezior-kach, mieszkańcy tej miejscowości
doczekali się też miniboiska do gry w
piłkę nożnąj. Takie same miniboisko
powstało też w Kątach i Wolkowie iWitosławiu. W Kleszczewie nato-
miast przy placu zabaw dla dzieci sa-
tanęła bramka do trenigów gry w
piłkę nożną. Zwolennicy gry w piłkę
nożną w Łoniewie oraz PopowieWonieskim także mają już swoje bo-
iska.
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Droga w Grodzisku

Ścieżka rowerowa Leszno-Osieczna

Plac zabaw w Wolkowie


