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Inwestycje bieżące
1. Starosta Leszczyński wydał

pozwolenie na przebudowę istnie-
jącej linii średniego napięcia ko-
lidującej z lokalizacją Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury. Trwa
procedura formalno-prawna doty-
cząca zmiany planu miejscowego
dla działki na której planowana jest
budowa M-GOK. Projektant zmiany
planu zgodnie z zaleceniami Ko-
misji Urbanistycznej przy staroście
leszczyńskim dokonał korekt w pro-
jekcie planu, przygotowując plan do
publicznego wyłożenia. W między-
czasie z Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
wpłynęło pismo, którym Zarządca
drogi wojewódzkiej nr 432 odmówił
uzgodnienia wjazdu na teren
działki. W tej sytuacji jedynym moż-
liwym wjazdem byłby wjazd od
strony ul. Ogrodowej. Takie rozwią-
zanie znacznie skomplikowałoby
komunikację wewnętrzną wokół
planowanego M-GOK. Gmina wy-
stąpiła do WZDW w Poznaniu o po-
nowne przeanalizowanie problemu.
Starania zakończyły się sukcesem.
Obecnie oprócz wjazdu od strony
ul. Ogrodowej będzie także możliwy
wjazd bezpośrednio z drogi woje-
wódzkiej.

2. Wydana została decyzja śro-
dowiskowa dotycząca przebudowy
oczyszczalni ścieków w Osiecznej.
Zespół projektowy, który opracował
koncepcję jej przebudowy, aktual-
nie przygotowuje projekt budow-
lany, który będzie podstawą do
wystąpienia o stosowne pozwolenie
na realizację robót.

3. Zakończono remont drogi z
Popowa Wonieskiego do Adamowa
na odcinku ponad 1km. Obecnie
droga ta posiada nawierzchnię z
trylinki betonowej. Przed świetlicą w
Kątach na powierzchni około 300
m2 położono kostkę betonową,
tworząc miejsca parkingowe. Wyre-
montowano elewację jednej ze
ścian świetlicy, a schody ze-
wnętrzne wyłożono płytkami cera-
micznymi. Na porównywalnej
powierzchni ułożona została kostka

betonowa przy świetlicy w Ziemni-
cach.

4. Zakończono remont kuchni
świetlicy w Ziemnicach. W ramach
prac ułożono płytki ścienne oraz po-
sadzkowe, zmieniono częściowo
stolarkę drzwiową oraz zamonto-
wano nowe zlewozmywaki.
Pomieszczenia kuchenne odmalo-
wano. 
Wyremontowano świetlicę w Gro-
dzisku. Wymieniona została insta-
lacja centralnego ogrzewania,
częściowo instalacja elektryczna
lampy, gniazda i wyłączniki, za-
montowano wentylację mecha-
niczną. Obróbce murarskiej
poddano drzwi i okna - już wcześ-
niej zamontowane. Pomieszczenia
wewnątrz odmalowano. Na dużej
sali położone zostały nowe panele
podłogowe. 

5. W ramach rewitalizacji cen-
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