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Inwestycje bieżące
1. Na ogłoszony przetarg nie-

ograniczony dla rozbudowy
oświetlenia ulicznego w miejsco-
wościach: Kąkolewo - rejon ul.
Spacerowej, Popowo Wonieskie,
Witosław i Ziemnice, oferty złożyło
pięciu wykonawców, chętnych do
wykonania zadania. Zapropono-
wane przez nich ceny znacząco
różniły się między sobą, gdyż naj-
niższa opiewała na wartość nie-
pełne 54 tys. zł brutto, natomiast
najdroższa przekroczyła 99 tys. zł.
brutto. Po sprawdzeniu ofert pod
kątem ich kompletności, do podpi-
sania umowy zaproponowano
wykonawcę, który przedstawił naj-
korzystniejszą cenowo ofertę. Jest
nim firma Elektroinstal - Paweł
Smużniak ze Wschowy.

2. Projekt budowlany dla roz-
budowy sieci wodociągowej w
miejscowościach: Dobramyśl,
Świerczyna oraz pod rozbudowę
sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Kąkolewie, ul. Połu-
dniowa, znajduje się w końcowej
fazie opracowania. W ramach tego
zadania dokonano odwiertów geo-
logicznych, zbadano grunt i
opracowano dokumentację geolo-
giczną pod lokalizację pompowni
ścieków na ul. Południowej w Ką-
kolewie. 

3. Na budowie obiektu Centrum
Kultury i Biblioteki wykonano ławy
fundamentowe oraz ściany funda-
mentowe. Elementy te zostały
zabezpieczone izolacją przeciw-

wilgociową. 
4. Gmina uzyskała pozwolenie

na przebudowę wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Osiecznej.
Przygotowywana jest dokumenta-
cja przetargowa na wykonanie za-
dania. Jeszcze w tym roku
planowane jest rozpoczęcie prac. 

5. Zakończono wykonanie
wentylacji mechanicznej dla świet-
licy w Wojnowicach. Opracowany
został projekt na wykonanie klima-
tyzacji pomieszczeń urzędu.
Ogłoszony został przetarg nie-
ograniczony na wykonanie robót.
Rozpoczęcie prac nastąpi w czer-
wcu br.

8. Kontynuowany jest remont
kapitalny elewacji budynków
mieszkalnych stanowiących włas-
ność Gminy. Zakończono prace na
budynkach: przy ul. Leszczyńskiej
nr 17 oraz ul. Kościuszki nr 20.
Trwają prace na budynkach przy
ul. Kościuszki nr 37 i nr 11 oraz ul.
Zamkowej nr 3.

9. W ramach poprawy stanu
dróg gminnych przebudowana
została droga gruntowa z Łoniewa
do Kąkolewa, łącząca ul. Wierz-
bową i ul. Boczną w Kąkolewie,
długość przebudowanej drogi -
610 mb.
Obecnie podobne prace realizo-
wane są na ul. Gruszkowej w Ką-
kolewie. Drogi te utwardzane są
trylinką betonową, a roboty wyko-
nują pracownicy urzędu. Rów-
nolegle remontowane są na-

wierzchnie asfaltowe dróg gmin-
nych. Prace te wykonuje firma ze-
wnętrzna. Na terenie Osiecznej
remonty w tym zakresie zostały już
zakończone. Obecnie trwają w Ką-
kolewie, po czym wykonane
zostaną w pozostałych miejscowo-
ściach gminy. W Osiecznej posze-
rzony i wyremontowany został
chodnik w sąsiedztwie ul. Gostyń-
skiej, prowadzący do letniska.
Przy sprzyjających warunkach po-
godowych w ostatnim tygodniu
maja rozpocznie się równanie dróg
o nawierzchni gruntowej. Na Sta-
nisławówce odtworzono właściwy
przebieg drogi gminnej, gruntowej.
Wiązało się to z przemieszcze-
niem znacząco dużych mas ziem-
nych, przy zatrudnieniu firmy
zewnętrznej. Gmina interwenio-
wała w Zarządzie Dróg Powiato-
wych w sprawie odnowienia
znaków poziomych na przebudo-
wanym ciągu dróg powiatowych
przez Osieczną. 

10. Kontynuowane są prace
przy realizacji wieloletniej inwesty-
cji, jaką jest budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej dla miejscowości:
Świerczyna, Grodzisko, Łoniewo.

11. Firma ENEOS Oświetlenie
na zlecenie Gminy dokonała na te-
renie całej gminy zmiany systemu
regulacji oświetleniem ulicznym.
Dotychczasowy system był bardzo
zawodny. Obecnie według zapew-
nień operatora sterowanie całym
procesem zapalania i gaszenia,
które odbywało się będzie przy po-

mocy sygnału radiowego, emito-
wanego z przekaźnika w Solcu
Kujawskim, pozwoli dotychcza-
sowe problemy w tym zakresie
zlikwidować. 

12. W zakresie utrzymania zie-
leni oprócz standardowego kosze-
nia traw przy drogach gminnych
oraz na placach i skwerach stano-
wiących własność gminy, w ostat-
nim okresie odtworzona została
zieleń wraz z systemem nawad-
niającym na skwerze przy wjeź-
dzie do Osiecznej od strony
Leszna. Skwer ten "ucierpiał" przy
okazji przebudowy ciągu dróg po-
wiatowych w Osiecznej oraz
zmiany systemu zasilania energe-
tycznego w tym rejonie. Przebu-
dowa ciągu dróg powiatowych
stworzyła sytuację, że obecnie
mamy zwiększony zakres do za-
gospodarowania zielenią. Dotyczy
to głównie ul. Frankiewicza, a
także ul. Gostyńskiej. Aktualnie za-
gospodarowanie tych miejsc zos-
tało zlecone firmie zewnętrznej, a
własnym sumptem gmina doko-
nuje nasadzeń kwiatów na istnie-
jących placach. Zakupione kwiaty
otrzymały także placówki oświa-
towe na naszym terenie.

13. W Dobramyśli przeniesiony
został plac zabaw. Obecnie znaj-
duje się na terenie działki, na któ-
rej pobudowana została świetlica.
W samej świetlicy zainstalowano
piec grzewczy. Wykonanie takich
samych zostało zlecone jeszcze w
dwóch kolejnych świetlicach. 

Przebudowana droga Łoniewo-Kąkolewo.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczynie.

Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej.

Poszerzenie chodnika przy ul. Gostyńskiej w Osiecznej.


