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Rozpoczęła się jedna z więk-
szych realizowanych obecnie in-
westycji w gminie. W poniedziałek,
9 listopada firma Mariusza Krauze
ze Świerczyny zaczęła kopać fun-
damenty pod budynek sali gimna-
stycznej w Świerczynie. Koniec
inwestycji przewidziany jest na
października 2010 roku.

Rozstrzygnięty został przetarg
na budowę oświetlenia ulicznego
oraz likwidację kolizji linii śred-
niego napięcia z terenami prze-
znaczonym i pod zabudowę
mieszkaniową. Do przetargu przy-
stąpiło trzech oferentów. Najko-
rzystniejszą ofertą okazała się
oferta złożona przez firmę Instala-
torstwo Elektryczne Jana Klaka z
Ziemnic. Prace rozpoczęły się już
w listopadzie. Przypominamy, że
inwestycja dotyczy: budowy
oświetlenia ulicznego w Kąkolewie
przy ul. Kwiatowej w Osiecznej
przy ul. 27 Stycznia i ul. Polnej
oraz w miejscowościach: Dobra-
myśl, Frankowo, Łoniewo, Świer-
czyna oraz przebudowy istniejącej
linii średniego napięcia kolidującej
z osiedlem mieszkaniowym w

Osiecznej w rejonie ulic Miejska
Droga - Kopernika.

Po raz drugi ogłoszono prze-
targ na modernizację infrastruktury
turystycznej na terenie letniska w
Osiecznej. Oferty można składać
do końca listopada.

Cały czas trwa remont wnętrz
Urzędu. Obecnie renowacji podda-
wane są pomieszczenia Urzędu
Stanu Cywilnego.

Wyremontowano już chodnik w
Kątach na odcinku 200 m, w Ka-
tach przeprowadzono też grun-
towny remont pokrycia dachu
świetlicy

Renowacji poddany został
chodnik w Jeziorkach – przy bu-
dynkach mieszkalnych. Miesz-
kańcy Zeimnic – Górki również
mogą się cieszyć wyremontowa-
nym chodnikiem

Wymieniona została witryna w
sklepie przy ul. Kościuszki 7 w
Osiecznej

W sali wiejskiej w Ziemnicach
zmieniony został system grzewczy
z nieekonomicznego i wyeksploa-
towanego elektrycznego na ko-
minkowy.

Inwestycje
W ciągu miesiąca – od ostatniego wydania gazety gmina roz-
strzygnęła kilka przetargów i zleciła kilka zadań do realizacji.
Jakich? O tym informujemy poniżej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
Europejski

Fundusz Społeczny

Ruszył kolejny cykl szkoleniowy w ramach projektu „Aktywność szasną
Twojego rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej.

Do tej pory panie biorące udział w projekcie uzyskały wsparcie psy-
chologiczne, uczestniczyły w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
oraz w warsztatach wizażu.

Kolejny etap to szkolenia i kursy zawodowe mające na celu podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek projektu. Cztery panie biorą
udział w kursie prawa jazdy kat. B. Pod okiem instruktora uczą się prze-
pisów ruchu drogowego. Trzy panie uczestniczą w kursie stylizacji paz-
nokci, w ramach którego nauczą się jak dbać o dłonie; zdobiennictwa
paznokcia, techniki żelowej oraz akrylowej. Jedna z uczestniczek z pro-
jektu zakwalifikowała się na kurs obsługi kasy fiskalnej, dzięki któremu na-
będzie umiejętności niezbędnych profesjonalnemu sprzedawcy.

Kursy zawodowe będą trwać do końca roku 2009 r.

Aktywnośćszansą rozwoju

Na końcu października radni
obradowali na sesji. Wtedy to zos-
tała przekazana informacja o sta-
nie realizacji zadań oświatowych
za poprzedni rok szkolny. Radni
podjęli uchwały w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy
Osieczna dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej po-
łożonego w Osiecznej na Stanisła-
wówce, uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna w obrębie
wsi Grodzisko, ustanowienia ogra-
niczonego prawa rzeczowego, za-
twierdzenia do realizacji przez
Przedszkole Samorządowe w

Drzeczkowie projektu pt.: „Trój-
stronne wsparcie Przedszkolaka”.
Ustalono również stawki podatku
od nieruchomości, od środków
transportowych na 2010 rok,
opłatę targową, zwolnienia od po-
datku od nieruchomości na 2010
rok. Radni zatwierdzili też przy-
znanie nagrody Burmistrza Miasta
i Gminy Osieczna za działalność
na rzecz społeczności lokalnej
gminy, udzielenie pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Leszczyńskiemu,
zaciągnięcia zobowiązań finanso-
wych ponad kwoty określone w bu-
dżecie Gminy na rok 2009, zmian
w uchwale budżetowej na 2009
rok.

Październikowasesja Rady

Budowa sali w Świerczynie.

Remont w USC.


