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• Zakupiona przez gminę przy-
czepa niskopodwoziowa do prze-
wozu wyrobów betonowych
została wyremontowana.

• Przeprowadzono remont bie-
żący ulicy Brzozowej w Kąkolewie
i ulic na osiedlu „za ogrodami” w
Osiecznej.

• Do gminy dostarczono już
nowy, zakupiony ciągnik.

• Na drodze Ziemnice-Ustronie
przygotowane zostało podłoże pod
budowę drogi. Obecnie trwa ukła-
danie trylinki betonowej na odcinku
1400 m.

• Podpisana została umowa z
firmą „SODEX” Sp. z o. o. z Złot-
nik. Umowa dotyczy budowy bieżni
lekkoatletycznej przy Zespole
Szkół w Kąkolewie.

• Podpisano umowy z wybra-

nymi za pomocą przetargu do-
stawcami energii elektrycznej.
Firmy dostarczać będą energię do
budynków stanowiących własność
gminy oraz do lamp stanowiących
oświetlenie uliczne w czasie od
1 maja 2012 do 30 kwietnia 2014
r. Symulowana oszczędność w za-
kresie zakupu energii wyniesie
ponad 27% w stosunku do warto-
ści jaką trzeba by zapłacić po-
przedniemu dostawcy energii.

• Rozstrzygnięty został przetarg
na budowę boiska „Moje Boisko -
Orlik 2012”. Prace budowlane wy-
kona Zakład Robót Ogrodniczych
SPIRAEA Renata Przybylska z
Leszna.

• Rozstrzygnięto przetarg na
kruszenie i sortowanie 5 ton gruzu.
Skruszony gruz zostanie zużyty do

remontu dróg gminnych. Prace wy-
kona firma Alfreda Klabika z Fran-
kowa.

• Zakończył się remont świetlicy
w Kąkolewie, nadal trwają zaś re-
monty sal w Kątach, Ziemnicach i
Wojnowicach. W kuchni świetlicy
w Drzeczkowie natomiast poło-
żone zostaną płytki ścienne i po-
sadzkowe.

• W Kątach naprawiono uszko-
dzony chodnik.

• Trwa równanie dróg o na-
wierzchni gruntowej na terenie
gminy.

• Gmina zleciła opracowanie
projektu wraz z zagospodarowa-
niem zielenią dwóch skwerów przy
wjeździe do Osiecznej. Zlecono

klasztor i kościół parafialny.
• Ogłoszony został przetarg na

budowę budynku gospodarczego
na potrzeby Urzędu Miasta i
Gminy w Osiecznej.

• Opracowywany jest projekt na
budowę świetlicy w Wolkowie.

• Dokonano przeglądu stanu
nawierzchni dróg i chodników po
zakończeniu budowy III etapu ka-
nalizacji sanitarnej w Kąkolewie i
ustalono zakres prac, które w ra-
mach gwarancji zostaną wykona-
nie przez wykonawcę sieci
kanaliazacji.

• Gmina wystąpiła do Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu o
zamontowanie barier sprężystych

też obsadzenie lipami części ulicy
Kopernika w Osiecznej oraz ul.
Wilkońskiego i Zielonej w Kąkole-
wie. W sumie posadzono 135
drzewek.

• Zlecono również opracowanie
projektu wizualizacji przestrzennej
planowanej budowy hali widowi-
skowo-sportowej w Osiecznej w
kontekście jej kolizji z osią wido-
kową na dwa obiekty sakralne –

na łuku drogi wojewódzkiej nr 432
w Wojnowicach. Mają zostać za-
montowane do końca maja.

• Zlecono opracowanie map sy-
tuacyjnych pod budowę kanalizacji
sanitarnej w Jeziorkach.

• Gmina wystąpiła do Zarządu
Dróg Powiatowych w Lesznie o
opinię w sprawie budowy progów
spowalniających na terenie gminy.

Przyczepa niskopodwoziowa

Drzewka na ul. Kopernika

Ziemnice - Ustronie

Równanie drogi

Ziemnice - Ustronie


