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Po zakończeniu budowy V etapu części I kanalizacji sanitar-nej w Kąkolewie przyszedł czas na realizację V etapu częściII. Etap ten zakończy prace związane z budową kanalizacji wmiejscowości Kąkolewo. Wykonawca – PHU „CHOD-DRÓG”Przemysław Andrzejewski z Krobi, który przystępuje dorobót, realizował je będzie przez okres trzech lat – 2011, 2012i 2013.

Zakończono zadanie pod
nazwą: Zagospodarowania terenu
przy zabytkowych wiatrakach w
Osiecznej. Prace obejmowały po-
budowanie lokalu dla małej gastro-
nomii wraz z ogródkiem
wiedeńskim, parkingu, oświetlenia
zewnętrznego terenu, przyłącza
wodno-kanalizacyjnego i energe-
tycznego, ścieżek pieszych oraz
posadzenie zieleni rekreacyjnej.
Ogłoszono już przetarg na wydzie-
rżawienie budynku gastronomicz-
nego.

Trwają prace remontowe 360-
metrowego odcinka drogi w Gro-
dzisku. To zadanie zostanie

kowie układane są płytki posadz-
kowe.

W Ziemnicach odtworzony zos-
tał 100-metrowy odcinek rowu, a
na terenie całej gminy wyrównano
równiarką drogi o nawierzchni
gruntowej. Na bieżąco wykaszane
są trawy na zieleńcach należących
do gminy.

Po rozstrzygnięciu przetargu
podpisano umowę z PPHU WI-
LERBUD z Kąkolewa na przebu-
dowę drogi gminnej w Trzebani.
Prace rozpoczną się na początku
września i potrwają do końca paź-
dziernika bieżącego roku.

Podpisano również umowę na

zakończone jeszcze w miesiącu
lipcu.

Na letnisku pojawiło się dzie-
sięć nowych ławek parkowych,
które zastąpiły stary sprzęt. Ele-
mentem informacyjnym, ale rów-
nież uatrakcyjniającym teren przy
plaży są tablice wskazujące kieru-
nek poszczególnych punktów oraz
tablice z regulaminem obowiązują-
cym na letnisku.

Place zabaw dla dzieci w pięt-
nastu miejscowościach gminy zos-
tały uzupełnione w dodatkowe
urządzenia. Nowe elementy do
zabaw z pewnością uatrakcyjnią
wakacyjny czas.

Nowe panele podłogowe poło-
żone zostały w świetlicy w Świer-
czynie. Trwają prace malarskie w
świetlicy w Ziemnicach, natomiast
w korytarzu przedszkola w Drzecz-

remont boiska wraz z budową
bieżni lekkoatletycznej do biegu na
100 metrów przy Zespole Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Osiecznej. Prace będzie wyko-
nywać przedsiębiorstwo EFEKT-
GROUP Malepszy z Leszna.

Gmina zawarła umowę z firmą
energetyczną ENEA S.A. z Ko-
ściana na demontaż linii energe-
tycznej kolidującej z lokalizacją
planowanego boiska w Kąkolewie.

Umowa zawarta została także z
przedstawicielem Przedsiębiorstwa
Ogólnobudowlanego Wojciech
Giera z Leszna, które wykona bu-
dowę II etapu rozdzielczej sieci
wodociągowej w Świerczynie.

Rozstrzygnięty został też prze-
targ na przebudowę kotłowni w bu-
dynku Zespołu Szkół w Kąkolewie

wraz z przebudową instalacji i od-
dzielenia instalacji grzewczej dla
podstacji ratownictwa medycz-
nego.

Rozstrzygnięto przetarg na do-
wozy dzieci i młodzieży do szkół.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma PKS Leszno.

Został ogłoszony przetarg na
budowę boisk przy Zespole Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa w
Świerczynie oraz Przy Zespołe
Szkół Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w Kąkolewie. Otwarcie zło-
żonych ofert nastąpi na końcu
lipca.
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