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Inwestycje bieŜące

• Trwają remonty w świetlicach.
Aż w trzech salach wiejskich re-
montowane są toalety.
W Wojnowicach rozbudowano

pomieszczenia sanitarne. W toale-
cie damskiej zwiększona została
liczba kabin z jednej do trzech.
Część zaplecza kuchennego ad-
aptowano na toaletę męską. W ła-
zienkach wymieniono na nowe
urządzenia sanitarne (umywalki,
muszle i pisuar) wraz z kanalizacją
odprowadzającą. Wykonana zos-
tała też nowa instalacja oświetle-
niowa, obniżono sufit i
zamontowano nową stolarkę
drzwiową, przebudowana została
instalacja c. o. Położono 70 m² pły-
tek ściennych i 20 m² płytek po-
sadzkowych.
Prace instalacyjne wykonane zos-
tały przez zatrudnioną przez gminę
firmę zewnętrzną, natomiast prace
budowlane wykonali pracownicy
zatrudnieni przez Urząd Miasta i
Gminy.
W świetlicy w Kątach wymie-

niono wszystkie urządzenia sani-
tarne w toaletach. Prace te
wykonała firma zewnętrzna. Pra-
cownicy zatrudnieni w urzędzie
wykonają prace budowlane. Po-
łożą 40 m² płytek ściennych i około

10 m² płytek posadzkowych.
W sali wiejskiej w Ziemnicach

dokonano wymiany urządzeń sani-
tarnych, tam na ścianie położo-
nych zostanie 35 m² płytek, a na
posadzce 5m². Na scenie w sali ro-
zebrany zostanie fragment ścianki,
a w jej miejsce ustawiona będzie
ażurowa ścianka drewniana.
• Generalnemu remontowi zos-

tał też poddany sufit świetlicy w
Kąkolewie. Zbito stary tynk, po
czym zamontowano do konstrukcji
stropodachu profile stalowe, do
których przykręcono płyty gip-
sowo-kartonowe, a od strony pod-
dasza ułożono warstwę wełny
mineralnej, która stanowi izolację
termiczną 15-centymetrowej gru-
bości. Poza tym wymieniona zos-
tała instalacja elektryczna,
oświetleniowa, zamontowano
nowe lampy i przebudowano sys-
tem wentylacji poprzez zamonto-
wanie mechanicznego nadmuchu
i mechanicznego ciągu wywiew-
nego.
• W świetlicy w Popowie, w po-

mieszczeniu, które jest zapleczem
kuchennym, zamontowano nowe
okno.
• Gmina pobudowała oświetle-

nie trzech boisk szkolnych – w

Osiecznej, Świerczynie i Kąkole-
wie.
• W ramach działań promują-

cych gminę dwa autobusy komuni-
kacji podmiejskiej zostały oklejone
kolorowymi zdjęciami, zachęcają-
cymi do odwiedzenia naszych oko-
lic.
• Podpisana została umowa z

wykonawcą robót - firmą M.
Krauze ze Świerczyny na wykona-
nie przebudowy budynku przy ul.
Kościuszki w Osiecznej na miesz-
kania socjalne.
• Rozpoczęły się prace nad

wykonaniem tablicy informacyjnej
z mapą gminy, planem ulic Kąko-
lewa i miejscem dla reklamodaw-
ców. Tablica, podobna tej, która
stoi na rynku w Osiecznej, usta-
wiona zostanie w Kąkolewie przed
świetlicą, przy szkole.
• Rozstrzygnięty został prze-

targ na wykonanie remontów po-
krycia dachowego świetlic w
Drzeczkowie i Łoniewie. Zgodnie z
umową w Łoniewie pokrycie w
części obiektu, na której obecnie
znajduje się blacha stalowo-trape-
zowa zostanie wymienione na bla-
chodachówkę. W Drzeczkowie zaś
położona zostanie nowa papa
wraz z ociepleniem w postaci 10-
centymetrowej warstwy styro-
pianu.
• Gmina zakupiła przyczepę ni-

skopodwoziową, która będzie sta-
nowiła wyposażenie sprzętowe
brygady, która między innymi, wy-
konuje takie prace, jak budowa i

remont dróg gminnych.
• Rozstrzygnięto przetarg na

zakup nowego ciągnika, który wy-
korzystywany będzie do przewo-
żenia materiałów do remontu i
budowy dróg gminnych. Maszynę
– ZEFIR 85K z osprzętem - w
cenie 147 477 zł brutto dostarczy
firma Toral z Gostynia
• Kolejnym rozstrzygniętym

konkursem jest przetarg na bu-
dowę bieżni lekkoatletycznej przy
Zespole Szkół w Kąkolewie.
• Rozstrzygnięty został prze-

targ na przygotowanie podłoża
pod budowę dróg gminnych. Prace
wykonała firma Instalarstwo c.o
Sanitarne i GazoweA. Matuszczak
i L. Szablewski z Piasków
• W drodze przetargu wybrany

został dostawca energii elektrycz-
nej dla obiektów stanowiących ma-
jątek gminy. Dostawę energii na
oświetlenie uliczne zapewni firma
Centrozap z Katowic, a na oświet-
lenie budynków gminnych firma
Energa Obrót z Gdańska.
• Gmina zleciła wykonanie

map sytuacyjnych pod budowę
sieci wodociągowej z Łoniewa do
Kąkolewa.
• Kończą się już prace przy wy-

cince drzew i krzewów. W Osiecz-
nej przy wjeździe do miasta
wycięte zostały cztery topole, które
zagrażały bezpieczeństwu ruchu
drogowego. Po wykonaniu tych
prac uporządkowano teren i wyfre-
zowano pnie. Na letnisku wycięto
pięć drzew, które kolidowały z ist-
niejącą tam zabudową. Przy ulicy
Polnej wycięto krzewy, by posze-
rzyć przejazd na pola i łąki. W
Drzeczkowie wycięto trzy drzewa
zagrażające bezpieczeństwu bu-
dynku mieszkalnego.

Autobus promujący gminę

Wycinka drzew na letnisku Remont świetlicy w Kąkolewie

Remont toalet w Wojnowicach


