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Dnia 28. 12. 2010 r.pożegnaliśmy naszą przedwcześniezmarłą koleżankęMałgorzatę Nowicką
- długoletniego pracownikaPrzedszkola Samorządowego"Akademia Pana Kleksa" w Osiecznejoddział w Kątach

Pracownicy przedszkola

Plan inwestycji na 2011rok
Teraz chcemy naszych czytelni-

ków zapoznać z planami. Dodajmy
jeszcze, że jeśli wystarczy czasu
oraz finansów w budżecie, to zrea-
lizowane zostaną też inne dodat-
kowe inwestycje, do których na
przykład należy położenie dywanika
asfaltowego na drodze w Trzebani.
W Dobramyśli zostanie zbudo-

wane oświetlenie przy nowym
chodniku.
W Drzeczkowie planowana jest

wymiana okien w świetlicy wiejskiej.
W planach jest też położenie trylinki
na drodze prowadzącej do przed-
szkola. To zadanie zostanie zreali-
zowane jeśli czas i warunki
atmosferyczne na to pozwolą.
We Frankowie zostanie zagos-

podarowany teren, na którym znaj-
duje się plac zabaw dla dzieci.
Pracownicy urzędu zasieją tam
trawę i posadzą rośliny ozdobne.
W Grodzisku odmieni się wize-

runek świetlicy wiejskiej. Pomalo-
wany zostanie jej dach, a wokół
obiektu zagospodarowany będzie
teren. Oprócz roślinności ozdobnej

pojawi się też boisko.
W Jeziorkach zaplanowano re-

nowację chodnika i wjazdu do po-
sesji oraz malowanie świetlicy i
zbudowanie zadaszenia przy jej
wejściu.
W Kąkolewie kontynuowana

będzie budowa kanalizacji sanitar-
nej. Wyremontowane zostaną też
drogi gminne o nawierzchni asfalto-
wej, a przy ul. Rydzyńskiej zostanie
założony krawężnik.
W świetlicy wiejskiej w Kątach

będą wymienione okna, a wewnątrz
zaplanowano zamontowanie ogrze-
wania kominkowego.
W Kleszczewie zostaną prze-

prowadzone prace naprawcze
chodnika przy posesji nr 9, 11, 13 i
15, drogi na odcinku 50 metrów i
przepustu przy posesji nr 12. Zmieni
się też wyposażenie świetlicy. Na
bieżący rok zaplanowano zakup 20
krzeseł, zamontowanie kominka
grzewczego a także wymianę drzwi
zewnętrznych.
W Łoniewie założone zostaną

studzienki kanalizacyjne.

Z prac inwestycyjnych w Mią-skowie zaplanowano utwardzenie
gruntu wokół płyty tanecznej pod
stoliki i krzesła, a przez wieś pobu-
dowany zostanie chodnik lub
ścieżka rowerowa.
WOsiecznej przy ulicy Podgór-

nej zostanie położony wąski chod-
nik, przy ulicy Kopernika na odcinku
od szkoły do schroniska teren, na
którym obecnie rośnie murawa zo-
stanie przygotowany pod budowę
chodnika. Zaplanowano również
prace naprawcze krawężnika na
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Ko-
pernika oraz chodnika przy podej-
ściu do kościoła parafialnego od
strony ulicy Steinmetza, a także
ścieżek na terenie letniska. Przy
osieckim pomoście pojawi się fon-
tanna.
Prace remontowe w świetlicy wPopowie Wonieskim będą pole-

gały na wymianie podłogi na scenie
i generalnym remoncie kuchni to
jest położeniu płytek na ścianach,
odnowieniu podłóg, założeniu po-

chłaniaczy pary i malowaniu.
Także w Świerczynie świetlica

zyska nowy wygląd. Jej wyposaże-
nie stanowić będzie zakupiona i za-
montowana szafa chłodnicza oraz
nowe drzwi wewnętrzne do kuchni.
Natomiast teren wokół sali zostanie
odświeżony.
W Trzebani prowadzone będą

prace przy czyszczeniu zbiornika
przeciwpożarowego, oczyszczaniu
rowu oraz wycince gałęzi drzew
przy drogach gminnych.
Zadania zaplanowane na bie-

żący rok w Witosławiu to głównie
prace pielęgnacyjne związane z wy-
cinką i karczowaniem drzew i krze-
wów.
WWojnowicachw tym roku zo-

stanie wymieniona glazura i urzą-
dzenia sanitarne w toaletach w
świetlicy.
W Wolkowie głównym zada-

niem związanym też z poprawą
bezpieczeństwa ruchu drogowego
jest zamontowanie lustra na skrzy-
żowaniu dróg Osieczna-Drzecz-
kowo-Lipno.
W bieżącym roku w Ziemnicach

na odcinku 80 metrów położony zo-
stanie chodnik na trasie Ziemnice-
Górka, wyremontowana będzie
droga prowadząca do gospodarstw
nr 61, 62, planowane jest również
malowanie wnętrz świetlicy.

Budowy, remonty, modernizacje, prace pielęgnacyjne. To wszystko czeka mieszkańcówgminy Osieczna. Bowiem w każdej z 18 miejscowości na 2011 rok zaplanowano prace inwe-stycyjne. Za jedenaście miesięcy z pewnością podsumujemy te działania.

Na oba wpłynęło wiele prac.
Pierwszy konkurs polegał

na wpisaniu na łańcuszki cho-
inkowego drzewka imion boha-
terów książek dla dzieci. Nasi
mali czytelnicy poradzili sobie
świetnie z tym zadaniem. Na-
grody trafiają w ręce MartyRóższczki z Popowa Wo-nieskiego i Beatki Zado-

Uwaga mieszkańcy

Osoby, które wymieniły dowód w
styczniu 2001 roku, a dotąd nie
wystąpiły z wnioskiem o kolejną
wymianę, mają już dokument nie-
ważny. Powinny więc jak najszyb-
ciej złożyć wniosek w Urzędzie
Stanu Cywilnego o wydanie no-
wego dowodu. Wniosek należy
składać na miesiąc przed upływem
terminu jego ważności. W USC po-

winny więc już być wnioski o wy-
mianę przypadającą w lutym i w
marcu. Tymczasem wielu miesz-
kańców o tym zapomniało.
Powtórzmy więc jeszcze raz. W

bieżącym roku wymieniamy do-
wody osobiste wydane w roku
2001. Jest to obowiązek każdego
obywatela.

Postanowiliśmy przypomnieć naszym czytelnikom, że w tymroku wraca do nas problem wymiany dowodów osobistych.Oczywiście na razie dotyczy tylko osób, które dowód wyra-biały sobie w 2001 roku. Dowód osobisty jest bowiem ważnyprzez 10 lat. A zatem wszyscy, którzy wymienili je w 2001 rokumuszą wystąpić o wydanie nowego dokumentu.

Konkursy dla dzieci
rożnej z Osiecznej.
W drugim konkursie zapro-

ponowaliśmy pokolorowanie
rysunku. Trzy pluszowe misie
otrzymają:Martyna Homska z Wol-kowa, Katarzyna Rosik zGrodziska i Dawid Raci-borski z Osiecznej.

W poprzednim numerze "Przeglądu Osieckiego" ogłosi-liśmy dwa konkursy dla dzieci.

Starosta Leszczyński
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna

Dyrektor Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie
zapraszają

na powiatowe obchody
92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

połączone z świętem Patrona Zespołu Szkół Kąkolewie,
które odbędą się 28 stycznia 2011 r.


