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• Trwa budowa drogi gminnej Ziemnice-Ustronie. Długość drogi, to bli-
sko 1,5 km. Założono już krawężniki i układana jest trylinka betonowa.

• Zakończono remont toalet w świetlicy w Ziemnicach, jednak nadal
trwają tam prace remontowe. Na scenie burzona jest betonowa ścianka,
w miejsce której postawiona zostanie ażurowa drewniana konstrukcja.
Kiedy zakończą się te prace pracownicy urzędu dokończą remont świet-
lic w Wojnowicach i Kątach. 

• Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie. Obecnie prace wy-
konywane są na ul. Sosnowej.

• Zakończony został remont dachów świetlic w Łoniewie i Drzeczkowie.
• W sali wiejskiej w Popowie Wonieskim odmalowano ściany zaplecza

kuchennego.
• Wykonawca III etapu kanalizacji sanitarnej po przeprowadzonych ro-

botach dokonał poprawy chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Kąkole-
wie.

• Rozpoczęła się budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w
Kąkolewie.

• W kuchni świetlicy w Grodzisku wykonano remont pieca.
• Na letnisku w Osiecznej specjalnym impregnatem zakonserwowano

pomost.
• W Kąkolewie zamontowano lustro ułatwiające wyjazd z ul. Krótkiej.
• Przy ul. Osiedle w Osiecznej posadzono berberys.
• Gmina zakupiła wyżynarkę do asfaltu, by w miarę potrzeb na bieżąco

naprawiać drogi asfaltowe.
• Podpisana została umowa na budowę boiska „Moje boisko Orlik

2012” w Osiecznej.
• Umowę podpisano również z firmą „TOM-BUD” Tomasz Hryniszak z

Leszna na budowę budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta
i Gminy.

• W serwerowni urzędu założona została klimatyzacja, po to, by w cza-
sie wysokich temperatur w okresie letnim nie przegrzewały się główne
komputery.

• Gmina zleciła firmie przygotowanie projektu nowego placu zabaw na
Placu 600-lecia w Osiecznej.

• Zlecono również wykonanie przyłącza wodociągowego do podlewa-
nia trawników przy wjeździe do Osiecznej od strony Leszna.

• Przy osieckich wiatrakach postawione zostały tabliczki informacyjne
z imionami naszych zabytków

• Przy obu drogach prowadzących do wieży widokowej „Jagoda” za-
montowano tabliczki służące za drogowskazy.

• Wykonano przepięcia instalacji lamp oświetlenia ulicznego w Drzecz-
kowie, Frankowie, Osiecznej i Wojnowicach.

Budowa bieżni lekkoatletycznej

Lustro przy ul. Krótkiej w Kąkolewie

Drogowskazy - na „Jagodę”

Budowa kanalizacji w Kąkolewie

Tablice przy wiatrakach

Konserwacja pomostu na letnisku w Osiecznej


