
[ 4 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Inwestycje
bieżące

1. Zakończone zostało postępowanie projektowo - administracyjne
przygotowujące uchwalenie miejscowego planu dla działki, na której
przewidziana jest budowa M-GOK w Osiecznej. W opracowaniu po-
zostaje projekt techniczny na budowę obiektu, a także projekty na bu-
dowę przyłączy: energetycznego oraz wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę napowietrz-
nej linii średniego napięcia, kolidującej z lokalizacją planowanego
obiektu. Z wykonawcą prac podpisana została umowa, z terminem ich
zakończenia do 10 listopada br. 

2. W dalszym ciągu w opracowaniu pozostaje projekt budowlany
dla przebudowy z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej. Ter-
min zakończenia opracowania projektu przewidziany jest do końca br. 

3. Zakończono układanie kostki betonowej przed świetlicą w Woj-
nowicach. Ułożono też płytki posadzkowe przy wejściu: do sklepu w
Ziemnicach, którego budynek jest własnością gminy, a także do świet-
licy w Świerczynie i Wojnowicach. Odnowiona została elewacja M -
GOK w Osiecznej. W ramach prowadzonych remontów dróg gminnych
we Frankowie na długości 500 mb położono nawierzchnię z trylinki be-
tonowej. Przystąpiono do układania nawierzchni z trylinki na łączniku
pomiędzy ul. O. Frankiewicza, a ul. Dojazdową w Osiecznej. Na bie-
żąco dokonywane są remonty cząstkowe na drogach o nawierzchni
betonowej, które wykonane zostały w minionych latach i obecnie wy-
magają doraźnych napraw. Pracownicy urzędu dokonują wymiany
uszkodzonych elementów placów zabaw znajdujących się we wszyst-
kich miejscowościach naszej gminy.

4. Trwa remont świetlicy w Łoniewie. Na tarasie położono płytki ce-
ramiczne. Wymieniono 5 drzwi wewnętrznych. Ściany przedsionka
przygotowywane są do malowania. Odmalowane zostanie pomiesz-
czenie magazynowe, zakonserwowana podłoga sali, a także położone
zostaną płytki ceramiczne w przedsionku i wymienione okucia stolarki
drzwiowej.

5. Po wielu kolejno przesuwanych terminach napełniono gazem
sieć wykonaną w ramach I etapu budowy. Napełniona gazem sieć
umożliwia budynkom urzędu i szkoły korzystanie z tego medium. W
dalszym ciągu trwają prace związane z budową sieci gazowej na te-
renie Osiecznej. Trwa gruntowna przebudowa ul. Leszczyńskiej, ul.
Frankiewicza oraz ul. Gostyńskiej - Berdychowo. Przewidywany ter-
min zakończenia całości prac - około 20 listopada br.

6. Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości: Grodzisko, Łoniewo i Świerczyna. Zakładany jest czte-
roletni okres realizacji całego zadania.

7. Gmina pozostaje w stałym kontakcie z zespołem projektowym
przygotowującym projekt rewitalizacji rynku. Po otrzymaniu zmienio-
nej wersji rozwiązań projektowych, w odniesieniu do lokalizacji miejsc
parkingowych, dokonano oceny zaproponowanych rozwiązań i z uwa-
gami odesłano do dalszego opracowania.

8. Zatwierdzony został podział geodezyjny oraz opracowano kom-
pletną dokumentację geodezyjną umożliwiającą zamianę wydzielonej
działki w Jeziorkach z przeznaczeniem pod lokalizację ciągu pieszo -
rowerowego z Osiecznej do Jeziorek. W zamian za grunt kościelny w
Jeziorkach gmina przekaże w zasób gruntów kościelnych 2 działki w
Popowie Wonieskim o łącznej powierzchni porównywalnej z po-
wierzchnią działki otrzymanej w Jeziorkach.

9. Gruntownemu oczyszczeniu wraz z uformowaniem nowych skarp
poddano staw przeciwpożarowy w Kleszczewie.

10. Zlecono wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkal-
nym stanowiącym własność gminy, usytuowanym w Osiecznej przy ul.
Kościuszki nr 3.

11. Dokonano wycinki 11 topoli przy świetlicy w Grodzisku oraz 3
drzew na łące gminnej, w rejonie letniska. 

Remont drogi we Frankowie

Prace remontowe na rynku

w Osiecznej

Płytki przy świetlicy w Łoniewie

oraz przy sklepie w Ziemnicach

Nowe drzwi w świetlicy w Łoniewie

Remont placu zabaw w Grodzisku


