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Inwestycje bieżące
1) ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia ulicz-

nego w miejscowościach: Kąkolewo - rejon ul. Spacerowej, Popowo Wo-
nieskie, Witosław i Ziemnice. Lokalizację oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Frankiewicza do
końca zabudowy w kierunku do Wojnowic uzgodniono w Zespole Uzgad-
niania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Lesznie,

2) zlecono opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy sieci
wodociągowej w miejscowościach: Dobramyśl, Świerczyna oraz pod roz-
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie, ul. Po-
łudniowa. Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.
Południowej wymaga pobudowania pompowni ścieków, stąd pod jej lo-
kalizację zlecono wykonanie odwiertów geologicznych i badanie gruntu,

3) zakończono budowę przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego
wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej dla Centrum Kultury i Biblio-
teki. Przyłącze energetyczne na podstawie podpisanej umowy wykona
ENEA, która jego wykonanie zleciła firmie montującej urządzenie. Po pod-
pisaniu umowy, wykonawcy budowy Centrum Kultury i Biblioteki, przeka-
zano plac budowy. Aktualnie trwają roboty ziemne przygotowujące
fundamentowanie obiektu,

4) w końcowej fazie znajduje się przygotowywane przez Starostwo Po-
wiatowe w Lesznie pozwolenie na przebudowę wraz z rozbudową oczysz-
czalni ścieków w Osiecznej. Złożona dokumentacja formalno-prawna
została sprawdzona pod względem kompletności, a następnie uzupeł-
niona zgodnie z wymogami określonymi przez sprawdzający ją Wydział
Architektury i Budownictwa,

5) w realizacji pozostaje wykonanie wentylacji mechanicznej dla świet-
licy w Wojnowicach. W części kuchennej prace zostały wykonane, obec-
nie wykonawca przystąpi do wykonania wentylacji sali,

6) dalej w opracowaniu pozostaje projekt budowlany na rozbudowę
drogi gminnej o ścieżkę pieszo-rowerową z Osiecznej do Jeziorek. W
okresie międzysesyjnym zlecono opracowanie projektu budowlanego na
oświetlenie tej ścieżki,

7) w Wolkowie odtworzono rozkopany jesienią przepust drogowy mon-
tując rurę z tworzywa PCV o długości 7.00 mb,

8) rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup wyrobów
betonowych dla przebudowy dróg gminnych. Z firmą Wiler-Bud z Nowej
Wsi, która jako jedyna przystąpiła do przetargu podpisana została umowa
na dostawę przedmiotowych wyrobów,

9) Gmina przystąpiła do kapitalnego remontu elewacji budynków
mieszkalnych stanowiących jej własność. Zakończono prace przy pierw-
szym z nich przy ul. Leszczyńskiej nr 17. Roboty wykonują pracownicy
zatrudnieni w Urzędzie. W sumie remontem objętych zostanie 6 budyn-
ków, a jeśli czas pozwoli także budynek z mieszkaniami socjalnymi,

10) zakończono pielęgnacyjną wycinkę drzew w sezonie 2015/2016.
Ostatnimi pracami w tym zakresie objęto:

P teren letniska, gdzie oprócz zaplanowanej wycinki drzew dokonano
korekt istniejących koron drzew,

P drogę dojazdową do fabryki okien w Grodzisku, wycinając 2 drzewa
kolidujące zaplanowanym, przyszłym inwestycjom,

P drogę gminną w Łoniewie, przycinając rosnące tam drzewa,
P teren placu budowy Centrum Kultury i Biblioteki, oczyszczając teren

przeznaczony pod zabudowę,
11) na początku kwietnia rozpoczęto prace związane z poprawą stanu

dróg gminnych polegające na przebudowie istniejących nawierzchni grun-
towych na drogi utwardzone. Pierwszą z nich stanowiącą dojazd do po-
sesji na odcinku 110 mb w Grodzisku już wyremontowano. Obecnie
rozpoczęta została przebudowa drogi gruntowej z Łoniewa do Kąkolewa,
łącząca ul. Wierzbową i ul. Boczną w Kąkolewie,

12) kontynuowane są prace przy realizacji wieloletniej inwestycji, jaką
jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Świerczyna,
Grodzisko, Łoniewo.

13) Na wszystkich placach zabaw na terenie gminy zamontowano
nowy sprzęt do ćwiczeń.

Siłownie na placu zabaw.

Droga w Grodzisku.

Remont elewacji budynku przy ul. Leszczyńskiej 17 w Osiecznej.

Przebudowa drogi łączącej Łoniewo z Kąkolewem.


