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Inwestycje bieżące
1. Przebudowana została napowietrzna linia średniego napięcia, koli-

dująca z lokalizacją Centrum Kultury i Biblioteki. Prace wykonano w ter-
minie zgodnym z podpisaną umową.

2. Zakończono remont świetlicy w Łoniewie. 
3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sa-

nitarnej dla Grodziska, Łoniewa i Świerczyny. Oferty złożyło 27 wyko-
nawców. Oferta najkorzystniejsza proponowała wykonanie prac za kwotę
ponad 12 mln zł brutto. Z wykonawcą tym podpisana została umowa.
Obecnie jest już przekazany plac budowy, rozpoczęcie robót zgłoszono w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesznie. Jeszcze w
tym roku wykonany zostanie 160 m odcinek kanalizacji sanitarnej w Świer-
czynie.

4. Zespół projektowy przygotowujący projekt rewitalizacji centrum
Osiecznej opracował projekt koncepcyjny zagospodarowania ulic:
Osiedle, Szkolna, 27 Stycznia, Łącko, Tylna, Mała Kościelna, Powstań-
ców Wlkp., Krawiecka, Słoneczna, Podgórna, Jeziorna, Zamkowa, Pl. 600
- lecia. Projekt ten przesłany został do konserwatora zabytków w celu
uzgodnienia.

5. W najbliższym czasie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od
Parafii Kąkolewo uzgodniony zostanie termin zawarcia aktu notarialnego
dotyczącego przejęcia terenu pod lokalizację ciągu pieszo-rowerowego z
Osiecznej do Jeziorek.

6. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego realizowane są 3
zadania zlecone w 1 pakiecie, a dotyczące rozbudowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrężnej w Kąkolewie oraz roz-
budowy samej kanalizacji sanitarnej, także w Kąkolewie w rejonie ul.:
Sosnowej i Rydzyńskiej. Zakończenie robót zgodnie z warunkami umowy
nastąpi w terminie do 15 grudnia br, a całkowity koszt to ponad 172 tys.
zł.

7. Przygotowywana jest dokumentacja pod rozbudowę oświetlenia
ulicznego w następujących miejscowościach: Kąkolewo - rejon ul. Spa-
cerowej oraz oświetlenie drogi krajowej nr 12. Osieczna - droga woje-
wódzka nr 432 oraz w rejonie ul. Śmigielskiej, Popowo Wonieskie nr
posesji 43 do 47. Witosław - droga przy posesji nr 12. Ziemnice - Ustro-
nie nr posesji 2 do 5.

8. Wyremontowano 300 mb chodnika na ul. Jabłonkowej w Kąkolewie,
który rozjechali nieodpowiedzialni użytkownicy, w Wojnowicach położono
60 mb chodnik przy przystanku autobusowym,

9. W uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie dokonano
rozbiórki odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Świerczynie. Ak-
tualnie porządkowany jest teren po tej rozbiórce.

10. Oddana została do użytku przebudowana kotłownia Urzędu Miasta
i Gminy w Osiecznej oraz Zespołu Szkół w Osiecznej. Obecnie budynki te,
podobnie jak inne podłączone do sieci, ogrzewane są gazem.

Kotłownia Urzędu Miasta i Gminy

Zakonserwowana podłoga w świetlicy w Łoniewie

Założono płytki w korytarzu świetlicy w Łoniewie

Rynek w Osiecznej podczas przebudowy drogi

Chodnik w Wojnowicach


