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Zakończyły się prace związane z remontem ulicy Ogrodowej w
Kąkolewie. Część tej ulicy ma nawierzchnię asfaltową, część do-
tychczas była nieutwardzona, co powodowało tworzenie się dziur
i błota utrudniającego komunikację. Ten właśnie odcinek ulicy zos-
tał pokryty trylinką.

Budowa kanalizacji, wodociągu,
remonty dróg, mieszkań, boisk
sportowych, podnoszenie atrakcji
turystycznej gminy – aż trudno
uwierzyć, ale to wszystko dzieje się
w naszej gminie.

Zakończono budowę V etapu
część I kanalizacji sanitarnej w Kąko-
lewie. Etap ten polegał na pobudowa-
niu odcinka kanalizacji, który połączył
ulicę Krzywińską z ul. Rydzyńską. Po-
łączenie wykonano metodą przewiertu
pod drogą krajową nr 12.

Kolejny, ostatni już etap budowy
kanalizacji zakończy prace w miejsco-
wości Kąkolewo. Rozstrzygnięto prze-
targ i podpisano umowę z wykonawcą
V etapu część II kanalizacji sanitarnej.
Umowa przewiduje trzyletni okres rea-
lizacji zadania. Tak więc do końca
września 2013 roku cała miejscowość
będzie już skanalizowana. Ogólny
koszt robót wyniesie 8,7 miliona zł.
Prace będzie wykonywać firma, która
spośród czterech firm przedstawiła naj-
korzystniejszą ofertę – jest to CHOD-
DRÓG Przemysław Andrzejewski z
Krobi.

Montaż konstrukcji dachu detalu
architektonicznego przy ul. Kościuszki
w Osiecznej zakończy prace związane
ze spięciem zwartej zabudowy głównej
ulicy miasta. Będzie to też „brama”,

która może być startem bądź metą
spacerów na Stanisławówkę, czy
wieżę widokową „Jagoda”. Droga ta
nazywana jest drogą Heydebrandta

Gmina ogłosiła przetarg na przebu-
dowę drogi gminnej w Trzebani na od-
cinku o długości jednego kilometra.
Specyfikacja Istotnych Warunków Za-
mówienia zakłada wykonanie zadania
z trylinki betonowej, którą gmina do-
starczy wykonawcy robót. Na dostawę
trylinki również został ogłoszony prze-
targ. Pozostały materiał wraz ze sprzę-
tem zapewni wykonawca robót.

Nasza gmina znów zyskała na at-
rakcyjności turystycznej. Stosunkowo
niedawno zbudowano przy plaży głów-
nej pomost z platformą widokową,
który przyciągał, szczególnie w sezo-
nie letnim, turystów. Dla nich oraz dla
mieszkańców gminy i okolic zadbano o
dodatkową atrakcję. Na terenie kąpie-
liska, przy pomoście zamontowano
podświetlaną fontannę. Maksymalna
wysokość słupa wody sięgać będzie 30
metrów, a program zmieniających się
form przewiduje dziesięć sentencji. Do
jej zainstalowania niezbędne było po-
prowadzenie oddzielnego zasilania
energetycznego. Miejsce lokalizacji
fontanny odgrodzone zostało bojami.
Przy fontannie zamontowany został też
monitoring.

Kolejną inwestycją na terenie let-
niska jest pobudowanie przyłącza
wodno-kanalizacyjnego do kontenerów
stanowiących zaplecze socjalne istnie-
jącego boiska w Osiecznej.

Na boiskach sportowych w Ziemni-
cach, Kąkolewie i na letnisku w
Osiecznej zamontowane zostały pił-
kochwyty.

Gmina zakupiła namiot o po-
wierzchni 96 m², który będzie służył
jako polowe pomieszczenie w czasie
organizowanych imprez plenerowych.

W Starostwie Powiatowym w Lesz-
nie w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa został zgłoszony remont boiska
przy szkole w Osiecznej. Zgodnie z
procedurą, jeśli w ciągu trzydziestu dni
zgłoszenie nie zostanie zanegowane,
to będzie można rozpocząć działania.
Wtedy też gmina ogłosi przetarg na
wykonanie prac związanych z remon-
tem boiska trawiastego do piłki nożnej
oraz bieżni lekkoatletycznej o na-
wierzchni syntetycznej.

W fazie projektowej znajdują się
boiska szkolne w Świerczynie i Kąko-
lewie. Boiska te – podobnie jak już ist-
niejące boisko wielofunkcyjne w
Osiecznej – posiadać będą nawierzch-
nię syntetyczną.

Gmina uzyskała pozwolenie na
przebudowę kotłowni w budynku Ze-
społu Szkół w Kąkolewie wraz z prze-
budową jego instalacji. W zakres prac
wejdzie oddzielenie instalacji grzew-
czej dla podstacji ratownictwa me-
dycznego. Roboty wykonane zostaną
przed rozpoczęciem sezonu opało-
wego. Wkrótce ogłoszony zostanie
przetarg na ich wykonanie.

Trwają prace przy zagospodarowa-

niu terenu wokół zabytkowych wiatra-
ków w Osiecznej. Roboty wykonuje
wyłoniona w przetargu firma EFEKT
GROUP Malepszy z Leszna.

Ogłoszony został przetarg na bu-
dowę rozdzielczej sieci wodociągowej
część II w Świerczynie. Wynik prze-
targu będzie znany na początku
czerwca.

Wyremontowane zostały kolejne
dwie drogi o nawierzchni gruntowej na
terenie gminy. Ekipa pracowników
gminy położyła trylinkę na 120-metro-
wej drodze w Ziemnicach i 70-metro-
wej drodze w Drzeczkowie. Obie drogi
są drogami dojazdowymi do posesji.

W opracowaniu znajdują się pro-
jekty na remont dróg w Popowe Wo-
nieskim oraz w Kąkolewie – ul.
Wilkońskiego i ul. Zielona.

Zakupione zostały płyty Jomba,
którymi wyłożona zostanie droga do-
jazdowa do przedszkola w Drzeczko-
wie.

W świetlicy w Świerczynie wymie-
niono drzwi zewnętrzne i okno. Dla
świetlicy tej zaplanowano też zakup
szafy chłodniczej. W Łoniewie wyko-
nano zaś drobne prace malarskie.

Dla istniejących już pomieszczeń
chłodni w świetlicach w Grodzisku i Ło-
niewie zakupiono zestawy regałów –
po 3 dla każdej z świetlic.

Trwa remont mieszkania stanowią-
cego własność gminy przy ul. Lesz-
czyńskiej 17.

W opracowaniu znajduje się projekt
przebudowy istniejącego budynku
handlowego przy ul. Leszczyńskiej na
budynek mieszkalny z mieszkaniami
socjalnymi. Zakłada się utworzenie 16
mieszkań socjalnych.
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