WIZYTA WICEPRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W naszej gminie gościł Wiceprzewodniczący parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski.
Europosłowi towarzyszył poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski. Celem spotkania było przedstawienie
problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu. Ważny wątek rozmów dotyczył przeszkód formalnych, które opóźniają budowę zbiornika retencyjnego na Męcinie. Zasadniczym obecnie problemem,
hamującym możliwość realizacji zbiorników wodnych jest przedłużająca się procedura akceptacji planu
gospodarowania wodami – decyzja w tej kwestii należy do Komisji Europejskiej.

Nagroda dla Gminy

Podczas Expopower, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozstrzygnięto piątą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Nasza
gmina została zgłoszona do konkursu przez firmę Enea Operator i stała się jednym z sześciu laureatów. Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Laureaci, oprócz tytułu, otrzymali nagrody w wysokości 15.000 zł. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie byli działający na terenie Polski operatorzy sieci energetycznych.
Gmina Kleszczewo wyróżniła się działaniami podejmowanymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Samorząd ściśle współpracuje w zakresie współtworzenia planów zaopatrzenia w energię, uzgadniania projektów modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych, ograniczania skutków awarii energetycznych, min. poprzez informowanie społeczeństwa, zapewnianie alternatywnych źródeł zasilania (stacje uzdatniania wody).
Naszą gminę doceniono także za podejmowane działania na rzecz
środowiska poprzez ograniczanie zużycia energii. W 2018 roku zakończony został duży zakres prac termomodernizacyjnych, z dofinansowaniem ze środków unijnych. Szacuje się, że w wyniku przeprowadzonych prac, zużycie energii w budynkach Zespołu Szkół w Kleszczewie,
Szkoły Podstawowej w Ziminie, a także świetlicy wiejskiej w Poklatkach zmniejszy się, w zależności od obiektu, w granicach od 50
do 90%.
Gmina od dawna stawia na oszczędność energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Z tego tytułu już raz otrzymała nagrodę dla najlepiej
oświetlonej gminy w kraju, była to nagroda za wykonanie przebudowy
oświetlenia na energooszczędne. W minionym roku dokonano znacznej rozbudowy sieci oświetleniowej instalując 278 nowych latarni ulicznych z oprawami typu LED z zastosowaniem reduktorów mocy, co daje
możliwość obniżenia zużycia prądu o 30%. W celu ograniczenia zużyNagrodę w konkursie „Samorząd przyjazny energii” wręcza wótowi gminy Bogdanowi
cia energii w stacjach wodociągowych, dokonano gruntownej wymiany
Kemnitzowi Prezes Zarządu Enea Operator Andrzej Kojro
pomp i urządzeń sterujących.

UTRZYMANE POŁĄCZENIA ZE ŚRODĄ WLKP

Od 4 września 2017 roku gmina Kleszczewo jest objęta komunikacją organizowaną przez Powiat Średzki. Komunikacja jest bezpłatna, a koszty
kursów w całości pokrywał dotąd Powiat. Powyborcze zmiany spowodowały zmianę podejścia do tego tematu przez nowe władze samorządu powiatowego. Zapowiedziano rezygnację z dalszego finansowania połączeń i w związku z tym ich likwidację. Powiat wyraził jedynie gotowość pokrycia kosztów przejazdów do końca czerwca br. Decyzja ta uległa następnie korekcie i czas ten wydłużono do lipca, tj. tak długo jak obowiązuje
umowa gminy Kleszczewo z gminą Kórnik na obsługę tej linii przez kórnicką spółkę komunalną zajmującą się transportem publicznym.
Mając na względzie interes osób, które podjęły długofalowe decyzje w związku z uruchomieniem nowego połączenia, podjąłem rozmowy ze Starostą średzkim odnośnie możliwości kontynuowania umowy. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Starosta przychylił się do propozycji podziału
kosztów przejazdów po terenie gminy Kleszczewo po połowie i zachowaniu wszystkich trzech połączeń (początkowo zaproponowano likwidację jednego z połączeń). Powyższe ustalenia zaaprobowała również Rada Gminy Kleszczewo, tak więc połączenia gminy Kleszczewo ze Środą Wlkp zostaną zachowane.

ZAKOŃCZONA BUDOWA UL. SZKOLNEJ

Została zakończona budowa ul. Szkolnej w Tulcach. W wyniku wykonanych prac wykonano kanalizację burzową, wybudowano jezdnię, jednostronny chodnik i parkingi samochodowe z kostki betonowej. Wykonanie ulic Szkolnej, Narcyzowej i Żonkilowej zbiega się
z otwarciem nowego skrzydła ZS w Tulcach, które jest przewidziane
na 7 czerwca br. Firma Langras, wykonawca prowadzonych ostatnio
budów ulic w Tulcach, wróci jeszcze na plac budowy w sąsiedztwie
szkoły po to, by wybudować węzeł przesiadkowy. Inwestycja jest już
w toku, a zadanie realizowane obecnie przez wykonawcę to opracowanie dokumentacji technicznej węzła, jako że występuje tutaj tryb
zaprojektuj i wybuduj.

Ulica szkolna w Tulcach

OTWARCIE SZKOŁY I NADANIE IMIENIA

Rozbudowa Zespołu Szkół w Tulcach dobiegła końca, wykonane zostały także przeglądy odbiorowe, ustawione meble, kompletowane jest wyposażenie. Oddanie do użytku nowego skrzydła jest zaplanowane na 7 czerwca br. W tym samym dniu zostanie nadane imię Szkole Podstawowej.
Zgodnie z wolą społeczności szkolnej Rada Gminy nadała SP imię Powstańców Wielkopolskich.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach

ODKRYJMY NASZYCH BOHATERÓW

Powstaje drugie wydawnictwo związane z bohaterstwem naszych przodków związanych z ziemią kleszczewską. Tym razem autorka, Pani Halina Kowalewska wraz z osobami współpracującymi, opracowuje biogramy osób walczących, prześladowanych, więzionych w obozach, ofiar represji, itp. w drugiej wojnie światowej.
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wydawnictwa „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kleszczewskiej”
wydawcą książki będzie Urząd Gminy. Wszystkich z Państwa, którzy mają wiedzę odnośnie w/w bohaterów,
w imieniu inicjatorów tego przedsięwzięcia proszę o współpracę. Dla ułatwienia prosimy o wypełnienie zamieszczonych w „S” oraz na stronie internetowej Gminy ankiet i dostarczenie ich na wskazane (w ankiecie) adresy –
za opracowanie wzoru ankiety dziękuję Panu Zbyszkowi Kiełbasa. Ze względów organizacyjnych jest prośba
o dostarczenie ankiet do końca czerwca br.

30-LECIE STOWARZYSZENIA POLAKÓW REPRESJONOWANYCH PRZEZ III
RZESZĘ

Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Markiem Maciejewskim wzięliśmy udział w uroczystości rocznicy 30-lecia Stowarzyszenia Polaków
Represjonowanych przez III Rzeszę. W imieniu mieszkańców gminy złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą ofiarom II wojny
światowej na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

NOWE WIATY AUTOBUSOWE

Na terenie gminy zainstalowanych zostały w tym roku nowe wiaty przystankowe. Sześć wiat
postawionych zostało na przystankach wzdłuż drogi Kleszczewo – Gowarzewo.

NOWY ROWER SŁUŻY PANI SOŁTYS

Pani Mirosława Rutkowska – sołtys wsi Tulce, jest znana z tego, że
codziennie pokonuje rowerem wiele kilometrów dokonując przeglądu
swojej niezwykle rozległej miejscowości. Aktywność swojego sołtysa dostrzegli także mieszkańcy Tulec, którzy zgłosili podczas zebrania
wiejskiego wniosek by zakupić Pani Sołtys nowy rower. I stało się, rower został zakupiony. Uwzględniając urozmaiconą rzeźbę terenu, jak
również długość tras na terenie Tulec, rower jest wyposażony we wspomaganie elektryczne.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Nowy rower ndla sołty s Mirosławy Rutkowskiej

