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Inwestycje bieżące

1) zakończono przebudowę dotychczasowego systemu ogrzewania
obiektów Zespołu Szkół w Osiecznej. Wykonawca robót wykonał te prace,
które mogły zostać wykonane bez potrzeby użycia gazu, natomiast samo
przełączenie systemu wraz z niezbędnymi próbami instalacji wykonane
zostanie po zagazowaniu pobudowanej sieci na terenie miasta i wykona-
niu przyłącza gazowego przez spółkę gazownictwa,

2) opracowaną koncepcję przebudowy z rozbudową oczyszczalni ście-
ków w Osiecznej analizowały służby: sanitarna i ochrony środowiska, pod
kątem zgodności z prawem planowanych rozwiązań. Analiza wykazała,
że nie jest koniecznym przeprowadzenie oceny oddziaływania planowa-
nej inwestycji na stan środowiska. Wobec powyższego wydane zostało
stosowne w tym zakresie postanowienie. Ostateczna decyzja środowi-
skowa definitywnie przesądzi o tym czy przedmiotowa oczyszczalnia,
zgodnie z prawem, może zostać przebudowana, 

3) zakończono remont 100 m odcinka drogi w Miąskowie. Trwa remont
drogi z Popowa Wonieskiego do Adamowa na odcinku ponad 1 km. Re-
montowane drogi otrzymują nawierzchnię z trylinki betonowej. Cząstkowej
naprawie poddano jezdnie ulic o nawierzchni asfaltowej na terenie Osiecz-
nej. Remont ten wykonano tylko w obrębie ulic, gdzie została już ułożona
sieć gazowa, bądź tam gdzie przedmiotowa sieć nie występuje. Grun-
townemu remontowi w postaci położenia nowego dywanika asfaltowego
poddano ul. Wschodnią w Kąkolewie,

8) Powiat Leszczyński rozpoczął realizację wspólnej z Gminą inwe-
stycji związanej z przebudową dróg powiatowych w Osiecznej. Obecnie

4) Obecnie trwa remont świetlicy w Grodzisku. W ramach remontu wy-
mienione zostaną: instalacja centralnego ogrzewania, częściowo instala-
cja elektryczna, lampy, gniazda i wyłączniki, panele w dużej sali,
zamontowana zostanie także wentylacja mechaniczna. Obróbce murar-
skiej poddane zostaną drzwi i okna - już wcześniej zamontowane. Cały
obiekt wewnątrz będzie odmalowany. Równolegle remontowane jest za-
plecze kuchenne świetlicy w Ziemnicach. Tam na ścianach oraz na po-
sadzce ułożone będą płytki. Częściowej wymianie poddana zostanie
stolarka drzwiowa zaplecza, zamontowane będą zlewozmywaki. Na ko-
niec zaplecze zostanie odmalowane. Zewnętrzne schody przy świetlicy
obłożone zostaną płytkami ceramicznymi,

5) w ramach rewitalizacji centrum Osiecznej przebudowywana jest sieć
energetyczna wraz z oświetleniem ulicznym wzdłuż dróg powiatowych,
które w najbliższym okresie zostaną przebudowane. Ofertę najkorzyst-
niejszą przedstawiła firma PHU WAT Mariana Rzepeckiego z Garzyna, z
którą została podpisana umowa z terminem wykonania do 31 lipca br. Ko-
lejnym zadaniem, które ma bezpośredni związek z przebudową dróg po-
wiatowych na terenie Osiecznej jest rozbudowa sieci wodociągowej z
Osiecznej do Berdychowa. Zadanie to zrealizowała firma PPHU DROKAN
Starczanowo 44 (Powiat Września).

6) wykonana została mapa dla celów projektowych obejmująca osiedle
przy ul. Bukowej i Olchowej w celu przygotowania projektu odwodnienia
ulic na tym osiedlu,

7) po przeniesieniu słupa energetycznego z naturalnego zalewiska na
letnisku, uregulowano skarpy, które w najbliższym okresie zostaną obsa-
dzone zielenią,
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Droga w Miąskowie

Przebudowa kanalizacji deszczowej - ul. O. E. Frankiewicza w Osiecznej
Nowe latarnie w centrum

Osiecznej

roboty koncentrują się na ulicy
O. E. Frankiewicza, gdzie prze-
budowywana jest kanalizacja
deszczowa. Jak już wspomniano
wyżej trwają prace związane z
budową sieci gazowej. Wyko-
nawca szacuje, że roboty będą
realizowane jeszcze przez okres
około 4 miesięcy,

9) w Trzebani zostały prze-
niesione dwa punkty oświetlenia
ulicznego w miejsca efektywniej-
szego ich wykorzystania.

10) Wykonano częściowy re-
mont toalet na letnisku w
Osiecznej.


