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INWESTYCJE
• Trwa budowa kanalizacji na ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie, tym-

czasem ogłoszony został już przetarg na budowę I części V etapu kana-
lizacji sanitarnej w Kąkolewie. Ta część prac dotyczy ul. Rydzyńskiej,
Krzywińskiej i skrzyżowania dróg z drogą krajową nr 12.

• Nie ustają również prace przy remoncie ośmiu świetlic wiejskich – o
tym co i gdzie zostało wyremontowane napiszemy szczegółowo po za-
kończeniu prac. Tymczasem trwają też prace, które nie zostały zawarte w
projekcie rewitalizacji. W sali wiejskiej w Wojnowicach odmalowano wnęt-
rza.

• Widoczne są również prace remontowe dachów budynków gmin-
nych w Osiecznej.

• W Świerczynie zakończono prace przy remoncie drogi gminnej przy
kościele, wyremontowany został też chodnik przy ul. Polnej w Osiecznej
i przy ul. XX-lecia w Kąkolewie. Obecnie ekipa remontowo-budowlana
urzędu remontuje chodnik w Grodzisku.

• Postępują prace wykończeniowe przy budowie sali gimnastycznej w
Świerczynie. Z dnia na dzień da się zauważyć zachodzące tam zmiany.
Do zakończenia budowy sali pozostał jeszcze miesiąc.

• Pracownicy urzędu zakończyli prac remontowe posadzki kotłowni w
Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie.

• Równiarka pracowała na drogach gminnych w Osiecznej, Kąkole-
wie, Grodzisku i Świerczynie.

ul. Kościuszki w Osiecznej

Remont dachów

Sala Wiejska w Świerczynie

Chodnik w Grodzisku

URODZENIA
06. 08. - Barbara Suder, Łoniewo
17. 08. - Mateusz Karolewicz, Popowo Wonieskie
19. 08. - Urszula Michalak, Frankowo
28. 08. - Szymon Szymański, Miąskowo
01. 09. - Olaf Stanisław Salamon, Frankowo
04. 09. - Maja Magdalena Konieczna, Kąkolewo
11. 09. - Wiktoria Agata Ambrożak, Osieczna

ZGONY
20. 08. - Władysław Stachowski (1936), Kąkolewo
21. 08. - Helena Bernacka (1924), Osieczna
28. 08. - Maciej Kołodziej (1974), Frankowo
12. 09. - Teresa Jadwiga Kurzawska (1932), Kąkolewo
20.09. - Barbara Klak (1965), Świerczyna

Już wiadomo, że wybory samorządowe odbędą się w nie-dzielę, 21 listopada. Tego dnia wybierać będziemy radnychmiasta i gminy Osieczna, radnych powiatu leszczyńskiego,radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz bur-mistrza miasta i gminy.
Informujemy czytelników, że w październikowym wydaniu naszego

miesięcznika, zamieścimy wkładkę wyborczą. Na czterech stronach ga-
zety podamy wszystkie najważniejsze dane dotyczące wyborów.

Przede wszystkim wydrukujemy nazwiska kandydatów do samorządu
wszystkich szczebli oraz na burmistrza. Napiszemy ile komitetów wybor-
czych i o jakiej nazwie wystawia swoich kandydatów. Podamy granice ob-
wodów głosowania i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.
Dokładnie wyjaśnimy jak będziemy głosować w każdym z czterech gło-
sowań i jakie otrzymamy karty do głosowania.

A zatem nasza wyborcza wkładka będzie swego rodzaju przewodni-
kiem na czas wyborów. Ukaże się trzy tygodnie przed wyborami, a więc
pozwoli spokojnie przeanalizować wszystkie szczegóły i poznać nazwiska
kandydatów. Jesteśmy pewni, że ułatwi wyborcom sam akt głosowania.
Zachęcamy do lektury.

Wybory samorządowe


