ZAPROSZENIE NA „DNI GMINY KLESZCZEWO”

W zeszłym roku bracia Cugowscy wraz z Krzysztofem Cugowskim przedstawili w Kleszczewie przeboje zespołu Bracia, nowego projektu Cugowscy,
a także kultowe hity legendarnej już Budki Suflera. Wcześniej mieszkańcy gminy Kleszczewo i co raz liczniejsza grupa stałych bywalców naszej prestiżowej imprezy z bliższych i dalszych okolic, mieli okazję cieszyć się z występu zespołu Myslovitz. To już trzy lata temu, gdy uczestnicy Dni Gminy Kleszczewo mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć we wręcz sensacyjnym wydarzeniu jakim był spektakl muzyczny, który przedstawił Ray Wilson wraz z zespołem – niegdyś frontman znanej na całym świecie grupy Genesis. O bilety na koncerty tego artysty zabiegają fani w całej Europie. Trudno nie wspomnieć
również tak charyzmatycznych zespołów jak TSA, Turbo, Oddział Zamknięty, Lombard, Skaldowie, czy też takich wokalistów jak Małgorzata Ostrowska,
Urszula, Krzysztof Krawczyk i wielu innych, a to wszystko po to, by podkreślić wysoki poziom artystyczny Dni Gminy Kleszczewo. Wysoka staranność
z jaką dobierani są wykonawcy uświetniający nasze gminne święto to wyraz szacunku dla uczestników tych wydarzeń. Nie inaczej jest również w tym roku,
gdzie na scenie zobaczymy zespół Kombii. Grupa obchodziła już wprawdzie w roku ubiegłym 40-lecie działalności, jednak charakterystyczne elektroniczne brzmienie sprawia, że ta muzyka się nie starzeje, a grono słuchaczy to cały przekrój wiekowy.
Zapraszam na Koncert Kombii, jak również do wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce podczas Dni Gminy Kleszczewo w trzech odsłonach w Gowarzewie, Kleszczewie i Tulcach.

WYSOKA OCENA
E-KOMUNIKACJI

W czwartek, 17 maja odbyło
się spotkanie podsumowujące
badania z zakresu e-komunikacji urzędów gminnych z mieszkańcami przeprowadzone przez
studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziekan
Wydziału, Prof. Andrzej Stelmach wręczył pamiątkowe dyplomy i pogratulował wyników
przedstawicielom 15 samorządów, które zajęły trzy czołowe
miejsca (na drugim i trzecim miejscu ex aequo po 7 gmin, które otrzymały identyczne liczby punktów). Wśród wyróżnionych na trzecim miejscu jest gmina Kleszczewo. Badaniem objęto 226 gmin województwa wielkopolskiego.
Wyniki badań przeprowadzonych w listopadzie i grudniu ubiegłego roku ujęto w raporcie „Jakość e-komunikacji w relacjach włodarzy gmin
z ich mieszkańcami na przykładzie województwa Wielkopolskiego”.
Badanie oraz podsumowanie przygotowała i przeprowadziła grupa studentów w oparciu o metodę „tajemniczego klienta”. Oceniano rozwiązania
jakie stosuje gmina w zakresie kontaktów z mieszkańcami, jak również sposób reakcji na zapytanie skierowane do urzędu gminy. Pytania skierowane do gmin dotyczyły spraw edukacji i opieki nad małymi dziećmi oraz warunków życia w gminie – wyczerpującej odpowiedzi udzieliła Kierownik
Referatu Oświaty Magdalena Sołtysiak.
Na dalszą poprawę komunikacji pomiędzy instytucjami gminnymi, a mieszkańcami wpłynie zapewne także nowa strona internetowa Gminy.
Prace nad nową szatą graficzną, uaktualnieniem informacji i wprowadzeniem nowych funkcji trwają od dłuższego czasu i już wkrótce zostanie
zaprezentowany ich efekt.

WKRÓTCE OTWARCIA BOISK W GOWARZEWIE I W TULCACH

Już tylko kosmetyka pozostała, w momencie oddawania do druku „S”, do zakończenia prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie. Pozostało jedynie zagospodarowanie terenu, a wszystkie prace powinny być zakończone do 18 maja br. Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności odbiorowych, już wkrótce będzie możliwe udostępnienie obiektu użytkownikom. Otwarcie zostało zaplanowane zgodnie z
propozycją mieszkańców Gowarzewa w trakcie pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 czerwca br., jako jedno z 3 wydarzeń w ramach Dni Gminy Kleszczewo. Boisko w Gowarzewie powstało w całości ze środków własnych Gminy. Realizacja tego typu przedsięwzięć bez

Nowe boiskow Gowarzewie

Końcowy etap budowy boiska w Tulcach

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, to w praktyce naszego samorządu rzadkość – o szczególnym potraktowaniu przypadku Gowarzewa
zdecydowało wyjątkowo duże zainteresowanie uprawianiem sportu, zwłaszcza gry w piłkę nożną, przez dużą liczbę miejscowej młodzieży.
Boisko posiada sztuczną nawierzchnię trawiastą. Trawa jest bardzo krótka, co daje możliwość uprawiania prawie wszystkich dyscyplin sportowych.
Nieco więcej jest jeszcze do zrobienia przy budowie boiska lekkoatletycznego w Tulcach. W momencie oddania do druku „S” dobiegły już
końca prace przy układaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu, jednak sporo jest jeszcze do zrobienia przy budowie bieżni
i w otoczeniu. Termin wykonania – 15 czerwca br. uwzględnia możliwość skorzystania z obiektu przez tegorocznych absolwentów szkoły.
Budowa siłowni zewnętrznych w 10 miejscowościach naszej gminy, to także inwestycja bliska finału, który został wyznaczony w umowie
na dzień 31 maja br., ale część urządzeń będzie zamontowanych już wcześniej.

TERMOMODERNIZACJA

Zaledwie 5 kwietnia miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a czterema gminami, którym przyznano środki z WRPO, programu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na termomodernizację budynków komunalnych, a już trwają prace na obiektach SP w Ziminie oraz ZS w Kleszczewie. Nasza gmina wystąpiła o środki na termomodernizację budynków ZS w Kleszczewie,

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim

Termomodernizacja szkoły w Ziminie

SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach. Do dofinansowania zakwalifikowaliśmy się z pierwszego miejsca listy rankingowej
konkursu. Ponieważ dysponowaliśmy już gotowymi dokumentacjami, bezpośrednio po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozstrzygnięciu naboru mogliśmy ogłosić przetargi i po ich rozstrzygnięciu podpisać umowy z wykonawcami. Ze względu na zbyt wygórowane oferty
w przypadku ZS w Kleszczewie i świetlicy w Poklatkach przetarg był przeprowadzany dwukrotnie, natomiast dla SP w Ziminie wystarczyło jedno postępowanie, stąd też tutaj umowa z wykonawcą została podpisana już w marcu (a więc jeszcze przed oficjalnym podpisaniem
umów na dotację). Koszt dla zadania w Ziminie wynosi 737.900,00 zł, natomiast dla obiektów w Kleszczewie 1.481.092,20 zł i w Poklatkach 266.789,32 zł. Wysokość przyznanej dotacji unijnej to: 2.148.662,72 zł. Termin zakończenia prac w przypadku szkół to 15 sierpnia,
w przypadku świetlicy, to 31 sierpnia br. Przypomnijmy, że w ramach tego projektu została już wykonana wymiana pokrycia dachu „starego” budynku w Kleszczewie – ten zabieg był na tyle konieczny, że był przeprowadzony jeszcze przed rozstrzygnięciem kwestii dofinansowania całości zadania.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI

Dobiegła końca budowa kanalizacji sanitarnej i częściowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej w Gowarzewie. Ze względu na fakt, iż zadanie było realizowane przez Gminę w tym samym czasie co Powiat Poznański prowadził przebudowę drogi (ul. Swarzędzkiej), to zadanie to należy zaliczyć do najtrudniejszych wyzwań z jakim mieliśmy dotąd do czynienia. Najważniejsze jednak, że się udało
i nie będzie potrzeby czekania 7 lat na zgodę na prowadzenie wykopów w wyremontowanej drodze – bo taka była stawka ekspresowo przeprowadzonej inwestycji. Wybudowano 1600 m kanalizacji sanitarnej, 51 przyłączy oraz 2 przepompownie (bez uzbrojenia), a także przebudowano 130 m sieci wodociągowej i wykonano 18 przyłączy (wymieniono przyłącza wykonane z materiałów innych niż PCV i PE). Koszt
zadania wyniósł 3.340 tys. zł. Warto dodać, że przebudowę 320 m sieci wodociągowej wykonał również Zarząd Dróg Powiatowych w ramach projektu robót związanych z przebudową drogi.
Inwestorem w imieniu Gminy Kleszczewo był Zakład Komunalny Sp.z o.o.
Niestety na możliwość wykorzystania gotowego fragmentu instalacji trzeba będzie jeszcze poczekać do czasu przyłączenia tego odcinka do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Trwają przygotowania do tej operacji. Obecnie jest opracowywany bardzo duży projekt
kanalizacji dotyczący Gowarzewa (łącznie 27 km sieci – nie licząc wybudowanego już odcinka w ul. Swarzędzkiej i gotowego do realizacji projektu dla ul. Siekiereckiej). W niedługim czasie ma ruszyć budowa kanalizacji w Komornikach wraz z połączeniem z oczyszczalnią
ścieków w Nagradowicach – czekamy na decyzję w sprawie przyznania środków na ten cel z WFOŚiGW – niestety zwrotnych i to, wysoce prawdopodobne, że w całości. Ta inwestycja jest kluczowa dla dalszej rozbudowy kanalizacji na terenie gminy, gdyż znacznie przybliży nas do spełnienia warunków progowych umożliwiających staranie się o środki z programu unijnego (120 mieszkańców na 1 km kanalizacji). Mając na względzie potrzeby mieszkańców Komornik, jak również stworzenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na skanalizowanie pozostałych fragmentów gminy, podjęto decyzję o realizowaniu tej inwestycji ze środków pochodzących z pożyczki.

BUDOWA DROGI TRWA, ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej to jeszcze nie koniec niedogodności na ulicach Gowarzewa, a także na całej drodze nr 2410P ze Swarzędza (Zalasewa) do Kleszczewa. Prace
prowadzone przez ZDP trwają na całym odcinku, najdalej zaawansowane są pomiędzy Zalasewem, a Gowarzewem, gdzie w wielu
miejscach wykonana jest już pierwsza warstwa nawierzchni, widoczne są także fragmenty ścieżki rowerowej i chodnika. Zręby
ulicy wraz z chodnikami widoczne są w części Gowarzewa, aczkolwiek zdecydowanie najefektowniejszym elementem tego fragmentu inwestycji jest rondo w rejonie sklepu Dino. W ostatnim
czasie wzrasta natężenie robót pomiędzy Gowarzewem, a Kleszczewem. Od 14 maja zamknięty został przejazd na odcinku od Gowarzewa do Trzeka. Oznacza to duże utrudnienia dla kierowców,
ale także dla pasażerów komunikacji gminnej. Zmianie uległ przePrace na ul. Swarzędzkiej
bieg linii autobusowych – linia 431 została skierowana z Kleszczewa do Gowarzewa przez Trzek, a linia 432 w Gowarzewie zawraca
na rondzie k. sklepu Dino (przejściowo, tylko do czasu dokończenia budowy ronda, wróciła na stałą trasę do kaplicy). Na linii nr 431 zaistniała konieczność rezygnacji z obsługi przystanku
Tanibórz wschód. Przystanek ten jest nadal obsługiwany przez linię 489, jednak w tym przypadku również nastąpiła bardzo istotna
zmiana trasy autobusów, które z Kleszczewa docierają do Taniborza (Tanibórz wschód), a następnie wracają do ronda przy S5, stąd
docierają przez Trzek do Gowarzewa, dalej do Siekierek i przez
Paczkowo do Swarzędza.
Niestety, jak nietrudno się domyślić, nie jest to ostatnia zmiana
w komunikacji w związku z budową drogi Kleszczewo – Zalasewo.
Kolejna zmiana nastąpi 25 maja br., kiedy to linia 432 na terenie Gowarzewa skończy bieg na przystanku Gowarzewo/Czereśniowa. Linia
Budowa ronda przy DINO
431 przebiegać będzie w miejsce zamkniętej drogi Kleszczewo-Gowarzewo przez Trzek i ul. Trzecką w Gowarzewie, dalej przez rondo
przy Dino do Poznania (bez wjazdu do centrum Gowarzewa). Należy
zwrócić uwagę na zmiany w wykazie przystanków, jak również pewne korekty czasu odjazdów. Szczegóły na stronach internetowych Gminy, Zakładu
Komunalnego i ZTM. Niestety ze względu na tempo zmian gazetka nie jest w tym przypadku najlepszym źródłem informacji.

REKORDOWA INWESTYCJA OŚWIETLENIOWA

Przetarg na budowę oświetlenia był już przeprowadzony w ubiegłym roku, jednak brak presji na termin wykonania zadania okazał się bardzo dobrym posunięciem, ponieważ uzyskaliśmy korzystną cenę
i oszczędziliśmy drogi gruntowe przed zimą, która okazała się jedną z najtrudniejszych dla utrzymania
tego typu dróg w ostatnich latach. Obecnie, w momencie oddania do druku „S” prace są już bardzo daleko zaawansowane. Co ciekawe, w wielu przypadkach ustawione latarnie świecą – jest to pewien ewenement, ponieważ zwykle trzeba bardzo długo czekać na niezbędne formalności w energetyce umożliwiające włączenie oświetlenia. Przypadki te dotyczą miejsc, gdzie istnieje możliwość podłączenia lamp
do istniejących już skrzynek licznikowych.
Warto uświadomić sobie skalę przedsięwzięcia. W ramach obecnie realizowanej inwestycji zostanie wybudowanych 278 latarń. Łącznie z lampami wybudowanymi w latach 2016/2017 będzie to 401 nowych punktów świetlnych wybudowanych w obecnej kadencji samorzadu. Przed 2016 rokiem, w naszej gminie na potrzeby oświetlenia terenów publicznych dysponowaliśmy 733 latarniami (w tym 169 na stanie Gminy), a więc liczba punktów
świetlnych zwiększy się o blisko 55%. Obecna budowa 278 latarń, to największa dotąd inwestycja w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – poprzednio realizowane w dwóch etapach podobne zadanie obejmujące budowę 257
punktów oświetlenia ulicznego miało miejsce w latach 2003‑2006. Przypomnieć należy, że wówczas dokonaliśmy także wymiany źródeł światła
na energooszczędne, wtedy to były lampy sodowe (operację sfinansowano
z osiągniętych oszczędności energii). Jako zwieńczenie całości inwestycji
oświetleniowych wykonaliśmy wówczas iluminacje 3 zabytkowych kościołów. W 2007 roku za oświetlenie zabytków Gmina uzyskała I miejsce w kraju w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”,
a za całokształt wyróżnienie w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” w konkursie „Najlepiej oświetlona gmina”. Gminę wyróżniła również firma Philips Lighting Poland za kompleksowe wdrożenie energooszczędnego systemu oświetlenia drogowego.
W tamtym czasie potrzeby w zakresie oświetlenia były pokryte w 100% –
fakt, że po 10 latach należało tą infrastrukturę rozbudować o ponad połowę
Nowe lampy uliczne w Poklatkach
świadczy o bardzo wysokim tempie rozwoju naszej gminy.

Oświetlenie ulic w Gowarzewie

BUDOWA DRÓG

W ubiegłym numerze „S” informowałem również o podpisanych umowach na budowę dróg. W ramach zadania „Przebudowa ulic Świerkowej,
Bukowej (część) i Tulipanowej w Tulcach” przewidziane jest wykonanie nowej podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, budowa
chodników i pasów postojowych. Zostanie również wybudowana kanalizacja burzowa – w przypadku większości przebiegu ul. Świerkowej, gdzie
kanalizacja została wybudowana już kilka lat temu pozostanie jedynie podłączenie przykanalików. Procedura przetargowa zakończyła się zwycięstwem firmy „Langras Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz” z Runowa. Koszt inwestycji 2.243.518 zł. Termin wykonania 31.07.2018 r. Biorąc
pod uwagę obecne niskie zaawansowanie prac należy spodziewać się dużego tempa inwestycji.

ROZBUDOWA SZKOŁY

Rozbudowa szkoły w Tulcach jest na etapie montażu dachu. W przygotowaniu są także prace przy elewacji, wykonywane są prace związane
z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Rozbudowa szkoły w Tulcach trwa

Wnętrze nowego skrzydła szkoły

ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI WODOCIĄGÓW

Wraz z przyrostem liczby mieszkańców systematycznie prowadzone są prace związane z dostosowaniem do nowych potrzeb
gminnej infrastruktury – pisałem powyżej o błyskawicznym wydłużaniu się linii oświetlających ulice, ale to samo dotyczy sieci
wodociągowych i wydajności ujęć wody. W ostatnich tygodniach
zakończono dwie inwestycje z zakresie budowy sieci wodociągowych, które zwiększają możliwości przesyłu wody, zarówno pod
względem ilości jak również wariantowania kierunków zasilania.
Pierwsza to budowa odcinka wodociągu z Krzyżownik do Komornik o długości 290 m i średnicy 150 mm (w tym pod autostradą
A2 o długości 100 m). Koszt przedsięwzięcia 275 tys. zł. Inwestycja umożliwia zasilanie Komornik i Bylina ze stacji wodociągowej
w Krerowie, jak również usprawnia możliwość dostarczania wody
od strony Tulec. Wraz z oddaniem do użytku tego fragmentu sieci
(27.04.2018 r.) sieć wodociągowa Komornik i Bylina została podłączona do systemu gminnego. W praktyce oznacza to zaprzestanie
dostarczania wody ze stacji wodociągowej należącej do Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Komornikach i przełączenie na zasilanie ze stacji wodociągowej w Krerowie. Dla mieszkańców KomorMontaż zbiornika wody w Kleszczewie
nik oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody ponieważ zasilanie z Krerowa jest realizowane także w sytuacji braku
prądu. W przypadku awarii zasilania z Krerowa możliwe jest dostarczenie wody z Tulec.
Drugą inwestycją jest budowa 149,4 m wodociągu o średnicy 180 mm w ul. Tuleckiej (od ul. Swarzędzkiej do Czereśniowej), 11 m o śr. 180 mm
w ul. Czereśniowej, 24,2 m o śr. 125 mm w ul. Tuleckiej w Gowarzewie, realizowana przez Zakład Komunalny, zwiększa możliwości przesyłu
wody, zarówno pod względem ilości, jak i w warunkach awarii sieci. Koszt 159,9 tys. zł.
Duże i bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia pewności dostaw wody inwestycje są realizowane na terenie stacji uzdatniania wody
w Kleszczewie i w Gowarzewie:
– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kleszczewie polega na zamianie jednostopniowego układu dostarczania wody na dwustopniowy.
W tym celu został wybudowany zbiornik retencyjny na wodę (140 m3) oraz jest przebudowany zestaw hydroforowy. Koszt zadania 324 tys. zł.
– na Stacji Uzdatniania Wody w Gowarzewie przewidziana jest budowa nowego zbiornika retencyjnego, który zastąpi dotychczasowy
o pojemności dwukrotnie mniejszej. Nastąpi przebudowa zestawu hydroforowego. Koszt robót w Gowarzewie wynosi 424 tys. zł. Kolejną inwestycją przygotowywaną na tej stacji jest budowa nowego ujęcia wody – studni głębinowej 150 m, która ma za zadanie umożliwić
czerpanie wód z pokładów trzeciorzędowych – mioceńskich. W obecnym źródle czwartorzędowym, poziom dostępnej wody obniża się
w bardzo szybkim tempie.

WAŻNE WYDARZENIA W TRAKCIE PIASTÓW

Stowarzyszenie
LGD
Trakt Piastów gościło delegację Lokalnej Grupy Działania LAG Rieska-Leader
z Finlandii. Rieska‑Leader
działa na obszarze 7 gmin
położonych w środkowo-zachodniej części Finlandii,
zamieszkałym przez ok. 50
tys. mieszkańców (LGD TP
– 9 gmin i trzykrotnie więcej
mieszkańców). W skład delegacji weszli przedstawiciele administracji LAG i członkowie, m. in. przedsiębiorcy
oraz osoby zajmujące się zawodowo doradztwem gospodarczym. Podczas wizyty goście mieli okazję zapoznać
się z funkcjonowaniem LGD
Trakt Piastów, poznać lokalnych
przedsiębiorców
Wizyta delegacji Lokalnej Grupy Działania LAG Rieska-Leader z Finlandii
– beneficjentów programu
LEADER, jak również zapoznać się z niektórymi
atrakcjami turystycznymi obszaru. Nie zabrakło wizyty w domku fińskim powstającym w Klinach w gminie Czerwonak, gdzie
rozwijane jest przedsięwzięcie pt. Finlandia Spot, mające na celu
ułatwianie kontaktów polsko-fińskich. Jednym z najważniejszych
punktów programu był udział w „III Kongresie Kobiet LGD”.
”.
Program współpracy pomiędzy LGD Trakt Piastów, a LAG Rieska Leader pt. „Aktywność – natura i przedsiębiorczość” jest realizowany w ramach środków Unii Europejskiej – PROW i przewiduje m. in. organizację 6 wydarzeń, po trzy w każdym z krajów
i wspólne wydawnictwo.
Już po raz trzeci LGD Trakt Piastów był organizatorem „KonIII Kongres Kobiet LGD
gresu Kobiet LGD”. Wydarzenie odbyło się w dniach 20 i 21
kwietnia br. i było ściśle powiązane z realizacją przez LGD Trakt
Piastów międzynarodowego projektu współpracy z LAG Rieska
Leader z Finlandii. Głównym akcentem trwającego dwa dni wydarzenia były obrady, które odbyły się w sali Ośrodka Kultury w Czerwonaku – Ośrodek wsparł organizację tej imprezy. Forum towarzyszył jarmark produktów lokalnych.
W miejscowości Gorzuchowo w gminie Kłecko miało miejsce podpisanie umów z sołectwami, które zwyciężyły w konkursie Aktywne
Sołectwo. Złożonych zostało
29 wniosków, zakwalifikoUmowę w imieniu sołectwa TaniPodpisanie umowy z p. Sołtys wsi
Mirosława Radzimska - sołtys wsi Tulce
wanych do dofinansowania
bórz podpisała p. Sołtys Lucyna Japo podpisaniu umowy
Śródka Jolantą Fludrą
zostało 18 wnioskodawców.
roszewska
Z naszej gminy zakwalifikowały się aż trzy wnioski
sołectw, są to: Tulce przy
współpracy z Komornikami, Tanibórz z Szewcami
i Śródka z Krzyżownikami.
Wszystkie trzy znalazły się
w pierwszej ósemce konkursu na granty. Wysokość dofinansowania wynosi 2 tys.
złotych, środki zostaną przeznaczone na organizację imprez dla mieszkańców.

KOMITET REWITALIZACJI

18 kwietnia miało miejsce spotkanie Komitetu rewitalizacji. Powstanie komitetu jest konsekwencją uchwalenia Programu rewitalizacji
dla Gminy Kleszczewo. Program wyznacza obszar, który spełnia kryteria kwalifikujące do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi. Program
rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo został w dniu 11.10.2017 r. włączony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. Komitet został powołany przez Wójta Gminy na mocy uchwały Rady Gminy w wyniku przeprowadzonego naboru. W skład Komitetu wchodzą:
1) Regina Batycka – przedstawiciel Rady Gminy Kleszczewo
2) Jolanta Fludra – mieszkaniec gminy Kleszczewo,
3) Lucyna Jaroszewska – mieszkaniec gminy Kleszczewo,
4) Karolina Karpińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5) Donata Michałowska – przedstawiciel Rady Gminy Kleszczewo,
6) Sławomir Witold Palicki – środowisko oświaty, kultury i służby zdrowia,
7) Mirosława Radzimska – przedstawiciel pozostałej grupy interesariuszy.
Podczas spotkania Komitet wybrał Przewodniczącego, którym został Sławomir Palicki oraz Zastępcę Przewodniczącego w osobie Reginy Batyckiej. Ustalono także kolejne działania.
Warto wspomnieć, że środki na opracowanie programu pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych.
Obszar rewitalizacji dotyczy sołectw Nagradowice i Komorniki. Posiadanie programu otworzyło drogę do złożenia wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację działań rewitalizacyjnych. W ramach wniosku przewidziano między innymi
wybudowanie świetlicy w Nagradowicach, modernizację świetlicy w Komornikach, rewitalizację parku w Komornikach oraz zagospodarowanie stawu w centrum tej miejscowości. Wnioskowana kwota dofinansowania to 4.565.884 zł, koszt całkowity złożonych projektów wynosi 5.371.628 zł. Objęcie projektem parku w Komornikach było możliwe dzięki umowie zawartej pomiędzy Gminą, a RSP w Komornikach
o udostępnieniu parku na cele publiczne na okres 20 lat.

WSPÓLNY ZAKUP
ENERGII

Rok
2015
2016
2017
2018

Oszczędność - cena energii
140 543,36
145 161,00
160 975,28
87 808,14

Oszczędność - Opłata Handlowa
33 840,00
39 564,00
39 564,00
30 024,00

Oszczędność - Sumarycznie
174 383,36
184 725,00
200 539,28
117 832,14

Szacunkowe oszczędności [zł]

Szacunkowe oszczędności wynikające z grupowego zakupu energii
elektrycznej w latach 2015-18

2018

2017

2016

HAŁAS NIE PRZEKRACZA NORM

2015

Już od 2013 roku nasza
gmina dokonuje zakupu energii elektrycznej w ramach
grupy zakupowej wspólnie
z Miastem Poznań. W wyniku wystawienia wspólnej
oferty zakupu uczestnicy grupy uzyskują duże oszczędności. W przypadku naszej
gminy oszczędności w latach 2013‑2018 są szacowane
na blisko 677,5 tys. zł. W poniższej tabeli pokazano zyski osiągnięte w poszczególnych latach. W 2018 roku są
one mniejsze, gdyż Zakład
Komunalny jako spółka posiadająca własną osobowość
prawną dokonuje zakupu odrębnie (podobnie jak GOKiS),
ale w ramach tej samej grupy.

Szacunkowe oszczędności wynikające z grupowego zakupu
energii elektrycznej w latach 2015-2018

Na zlecenie Urzędu Gminy Kleszczewo Laboratorium BadawTabela 1
cze Akustix przeprowadziło całodobowy pomiar hałasu drogowego pochodzącego od autostrady A2 i drogi ekspresowej S5. Firma
KIERUNEK
KIERUNEK WĘZEŁ
NORMA
WYNIK
WĘZEŁ POZNAŃ- POZNAŃ-KRZESINY
LB Akustix jest laboratorium akredytowanym przez Polskie CenHAŁASU dB POMIARU dB
WSCHÓD
trum Akredytacji. Zlecenie badań zostało wystawione już 16 listoDzień
21.920
18.478
61
57,6
pada 2017 roku, jednak zadanie zostało wykonane z 2 na 3 lutego
Noc
3.621
2.755
56
55,0
2018 r. – powodem zwłoki były niekorzystne warunki pogodowe –
Razem
25.541
21.233
oczekiwaliśmy przeprowadzenia badań w warunkach optymalnych
Tabela 2
jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się dźwięku. Pomiary wykonywano w sposób ciągły, od godz. 22.00 w piątek do 21.59 w sobotę,
KIERUNEK
WĘZEŁ
NORMA
WYNIK
WĘZEŁ POZNAŃ- KIERUNEK
w trzech punktach na terenie gminy.
STRUMIANY
HAŁASU dB POMIARU dB
WSCHÓD
Pierwszy punkt zlokalizowany był w Tulcach przy ulicy Świerkowej
Dzień
13.156
13.732
61
57,8
9, w odległości 458 m od krawędzi jezdni autostrady A2, pomiar wyNoc
1.610
1.901
56
55,7
konywano na wysokości 3 m. Wśród badań towarzyszących pomiarom
Razem
14.766
14.766
hałasu przeprowadzono także pomiar natężenia ruchu. Uzyskane warTabela 3
tości zawiera tabela 1:
Kolejne dwa pomiary zostały przeprowadzone w tym samym czaKIERUNEK
WYNIK
WĘZEŁ
NORMA
WĘZEŁ POZNAŃ- KIERUNEK
POMIARU
sie wzdłuż drogi S5. Jeden z punktów pomiarowych zlokalizowany
STRUMIANY
HAŁASU
dB
WSCHÓD
dB
był w Nagradowicach przy budynku nr 22 (skraj zabudowy osiedloDzień
13.156
13.732
61
57,5
wej), w odległości 311 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m. WyNoc
1.610
1.901
56
53.1
niki – tabela 2
Razem
14.766
14.766
Ostatni punkt pomiarowy zlokalizowany został przy wschodnim rondzie węzła „Kleszczewo” drogi S5 – na działce ew. nr 10/3 obręb Bylin, w odległości od krawędzi jezdni 310 m, na wysokości 4 m. Zanotowano tam wyniki pokazane w tabeli 3.
Jak widać z przedstawionych danych, poziom hałasu we wszystkich 3 punktach pomiarowych jest w granicach obowiązujących norm.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kloesczewo

