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DRUK: GRAFI Góra

Urodzili się:
13. 08. - Malwina Maria Guzikowska, Osieczna
26. 08. - Kaja Muszyńska, Kąkolewo
02. 09. - Kacper Mikołajczak, Osieczna
05. 09. - Filip Jurczyński, Świerczyna
11.09. – Wiktoria Głuchowska, Osieczna
13.09. - Klaudia Kryś, Kąkolewo
15.09. – Aleksandra Wudarczak, KąkolewoZmarli:
29. 08. - Kazimiera Świecielska (1923), Osieczna
30. 08. - Kazimierz Szymański (1923), Świerczyna
09. 09. - Teresa Magdalena Piasecka (1929), Kąkolewo
11. 09. - Felicja Maria Płoszajczak (1924), Miąskowo

Naturalia
• Porady zielarskie

• Bańki - także w domu pacjenta
• Świecowanie uszu

• Lampa solux
Alina Ciesielska

Kąkolewo, ul. Jabłonkowa 9a
kontakt tel. 502 399 492

Członkowie Koła Osieczna propagowali sport wędkarski wśród
dzieci i młodzieży na parafiadzie, która odbyła się w parafii św. Ka-
zimierza w Lesznie. Konkursy i zabawy zaproponowane przez mło-
dych wędkarzy Koła Osieczna cieszyły się dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursów po prawidłowym wykona-
niu zadania otrzymywali nagrody ufundowane przez Polski Związek
Wędkarski. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że zabawy
nadzorowane były poprzez dwóch kadetów koła Osieczna - Michała
Kubiaczyka i Kamila Ptaszyńskiego, nad całością pieczę sprawo-
wał Jacek Borowiec.

* Przy ulicy Gostyńskiej pobu-
dowany został chodnik o długości
ponad 800 metrów. Chodnik od
strony drogi zabezpieczony został
metalowymi słupkami. Zadanie
przy współudziale środków gminy i
powiatu leszczyńskiego wykonała
firmaWiller-Bud z Kąkolewa. Tę in-
westycję mieszkańcy miasta za-
wdzięczają staraniom burmistrza
oraz radnych powiatowych z terenu
gminy.

* Przy jednym z najniebezpiecz-
niejszych komunikacyjnie miejsc w
Kąkolewie przy ulicy Leszczyńskiej
– na odcinku drogi krajowej nr 12
powstał trakt pieszy.

Drogą tą uczęszczają do szkoły
dzieci i młodzież z zachodniej czę-
ści Kąkolewa. Kilkakrotnie odnoto-
wano tam przypadki potrąceń
pieszych.

Burmistrz na początku roku
zwrócił się z prośbą do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad
o pobudowanie ciągu pieszego.
Jednocześnie rozpoczęły się nego-
cjacje z właścicielami posesji przez
które miałaby ścieżka przebiegać.
W wyniku tych działań na początku
roku doszło do realizacji celu. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad przygotowała koryto pod
ścieżkę, zapewniła kruszywo i za-
gęściła położoną przez gminę na-

wierzchnię. Zadaniem gminy było
również zbudowanie kładki o kon-
strukcji stalowej, łączącej ul. Krzy-
wińską ze ścieżką. Obecnie
uczniowie mogą już bezpiecznie
podążać do szkoły.

* W gminie istnieje jeszcze przy-
najmniej kilka niebezpiecznych dla
piechurów miejsc, jednym z tych
miejsc jest droga wojewódzka w
Kątach. Burmistrz wystąpił z prośbą
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu o pobudowanie tam
ścieżki. Odpowiedziano, że ścieżka
powstanie nie wcześniej niż w 2011
roku. W wyniku negocjacji termin
ten zostanie prawdopodobnie skró-
cony. Na początku września pra-
cownicy Urzędu oraz Zarządu Dróg
dokonali wizji lokalnej. Jej wynikiem
jest zapewnienie, że projekt na bu-
dowę zostanie zlecony jeszcze w
tym roku.

* Trwają prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w Kąkolewie

Inwestycje


