ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Drugiego września rozpocznie się rok szkolny 2019/2020. W naszej gminie naukę w szkołach podstawowych podejmie 1104 uczniów, w tym
w placówkach publicznych samorządowych 879, w tym 387 w Kleszczewie i 492 w Tulcach. W publicznej szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie będzie się edukować 70 uczniów, a w niepublicznej szkole Bonum Futurum
w Tulcach 155. Do tej liczby należy dodać 622 wychowanków przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę – w ZS w Kleszczewie 135 oraz
ZS w Tulcach 139. Ponadto dzieci będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli: w Tulcach – „Bajkowej Krainy” – 80 i „Plastysia” – 32. W Gowarzewie w publicznym przedszkolu „Wesoły Gawroszek” – 136 oraz w przedszkolu niepublicznym „Balbinka” – 70. W oddziale przedszkolnym
publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie zarejestrowanych jest 30 dzieci.
Obiekty oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów. Będzie to pierwszy pełen rok szkolny, w którym zostanie wykorzystane nowe skrzydło szkoły w Tulcach. Do poprawy komfortu nauki i pracy w szkołach w Kleszczewie i Ziminie przyczyni się również zakończona w roku ubiegłym termomodernizacja – w tych przypadkach należy spodziewać się również znacznej obniżki kosztów eksploatacyjnych. W sąsiedztwie szkoły
w Tulcach już niedługo ruszą prace związane z budową węzła przesiadkowego, który poprawi bezpieczeństwo podróżnych komunikacji autobusowej, w tym dojeżdżających autobusami uczniów. Będą także dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz specjalne boksy dla rowerów, jako że to także miejsce przesiadki z własnych środków podróżowania na komunikację publiczną. Atrakcyjność otoczenia szkoły podwyższą
także kolejne obiekty rekreacyjne w postaci Otwartej Strefy Aktywności dla dzieci i dorosłych oraz boiska do piłki plażowej. Parking rowerowy
powstanie również w sąsiedztwie szkoły w Kleszczewie – tutaj w ramach przebudowy ul. Sportowej.
Uczniowie, jak co roku, będą mieli zapewnioną dużą ilość zajęć dodatkowych. Już od września w obu gminnych zespołach szkół rusza pozyskany przez Gminę bardzo atrakcyjny projekt realizowany z udziałem środków WRPO Poddziałania „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF
Poznania” – Liga eSzkoła. Projekt ten ma na celu wdrożenie programowalnych pomocy dydaktycznych (laboratoria LEGO) dla nauczania informatyki i matematyki i polega na zakupie pomocy naukowych i oprogramowania, przeszkoleniu nauczycieli i przeprowadzeniu dużej liczby zajęć
w klasach 1‒3 oraz 4‒6. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku.
Trwają ostatnie uzgodnienia odnośnie kolejnego, bardzo dużego projektu unijnego w szkołach samorządowych „Przygoda z nauką” – i w tym
przypadku czeka ogromna ilość zajęć pozalekcyjnych, min. z zakresu języków obcych, matematyki, przyrody, geografii, fizyki, chemii. Przewidziane jest również doposażenie pracowni szkolnych.
Kolejny rok kontynuowany będzie przez Gminę program dla uczniów klas 1‒3 szkół w Kleszczewie, Tulcach i Ziminie „Umiem pływać”, który
jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Od września br. wprowadzony został obowiązek zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom. W Zespole Szkół w Kleszczewie gabinet stomatologiczny funkcjonuje już od wielu lat, dzieci są objęte opieką chociaż dotąd takiego obowiązku nie było. W Tulcach, pomimo podjętej przez
Gminę przed laty próby, nie udało się wdrożyć stałej opieki stomatologicznej, szansę na postęp w tym zakresie daje obecny program rządowy, jednak na razie brak zainteresowania ze strony stomatologów.
Rok 2019 to w oświacie rok szczególny. Szkoły opuściła podwójna liczba absolwentów, tj. 217 – po raz ostatni 105 uczniów z klas gimnazjalnych (67 z Tulec i 38 z Kleszczewa) i po raz pierwszy 112 z przywróconych po latach klas ósmych (62 z Tulec, 35 z Kleszczewa oraz 15
z Zimina). Zdecydowana większość z nich podejmuje naukę w szkołach średnich w Poznaniu, w granicach 10% w innych miejscowościach,
głównie w Swarzędzu i w Środzie Wlkp.
W związku ze wzrostem liczby uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół średnich od 2 września br. część kursów w godzinach
szczytu będzie zdublowana dodatkowym autobusem.
Ponadto do poprawy sytuacji przyczyni się zapewne przywrócenie przystanku końcowego linii 54 na Rondzie Rataje.
Uczniów czekają również ułatwienia w komunikacji – o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów można przeczytać w artykule „Zmiany w komunikacji” oraz w specjalnym komunikacie ZTM na stronie www.ztm.poznan.pl

WKRÓTCE DEBATY W SOŁECTWACH

We wrześniu w sołectwach naszej gminy odbędą się zabrania wiejskie poświęcone min. uchwaleniu projektów wydatków w ramach funduszu
sołeckiego.
Serdecznie zapraszam przy tej okazji do udziału w rozmowach na temat spraw wsi i gminy.

NALICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

TERMINARZ ZEBRAŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poklatki
Tanibórz
Bylin
Nagradowice
Szewce
Krzyżowniki
Tulce
Śródka
Kleszczewo
Gowarzewo
Zimin
Komorniki
Krerowo
Markowice

09.09.2019 r.
10.09.2019 r.
11.09.2019 r.
12.09.2019 r.
13.09.2019 r.
16.09.2019 r.
17.09.2019 r.
20.09.2019 r.
23.09.2019 r.
24.09.2019 r.
25.09.2019 r.
26.09.2019 r.
27.09.2019 r.
30.09.2019 r.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Świetlica wiejska
Altana - Tanibórz
Salka konferenc. Urzędu Gminy
Pałac
Sala OSP Gowarzewo
Sala OSP
Hala sportowa sala nr 61
Sala OSP
Sala Ośrodka Kultury
Sala OSP
Szkoła Podstawowa
Sala OSP
Salka katechetyczna
Świetlica wiejska

Nazwa sołectwa
Bylin
Gowarzewo
Kleszczewo
Komorniki
Krerowo
Krzyżowniki
Markowice
Nagradowice
Poklatki
Szewce
Śródka
Tanibórz
Tulce
Zimin
Łącznie

Liczba mieszkańców
sołectwa
78
2 121
720
383
267
236
249
352
226
81
297
124
3 038
322
8 494

Wysokość środków
przypadających na sołectwo
13 523,77 zł
48 646,67 zł
44 754,94 zł
28 361,01 zł
22 718,00 zł
21 209,95 zł
21 842,36 zł
26 852,96 zł
20 723,48 zł
13 669,71 zł
24 177,40 zł
15 761,52 zł
48 646,67 zł
25 393,56 zł
376 282,00 zł

KOLEJNA ROZBUDOWA SUW W GOWARZEWIE

W Gowarzewie dobiegły końca prace związane z kolejnym etapem
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody. Z dniem 14 sierpnia br., po dopełnieniu niezbędnych formalności i prac, rozpoczęto eksploatację
wykonanego w roku ubiegłym nowego odwiertu. Gotowa już studnia
o głębokości 143m pozwala na czerpanie wody z pokładów trzeciorzędowych, niezależnych od eksploatowanych obecnie na głębokości
60m złóż czwartorzędowych. Ogromne znaczenie tej inwestycji wynika z faktu zapewnienia zasilania w wodę z drugiego, niezależnego
od użytkowanego już źródła. Jeszcze jednym, ważnym przedsięwzięciem, które znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw wody jest drugi
zbiornik retencyjny, który został właśnie włączony do sytemu. Zbiornik jest identyczny, jak ten zamontowany w roku ubiegłym. Pojemność użytkowa 150m3 każdego z 2 nowych zbiorników to już czterokrotnie większe możliwości gromadzenia zapasu wody niż miało
to miejsce przed modernizacją stacji. Dodatkowym atutem jest rozbudowany, wydajniejszy, a przy tym energooszczędny układ pompowy, SUW w Gowarzewie
system automatyki i monitorowania pracy SUW.
Niezależnie od systematycznych prac mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, wodę należy oszczędzać i to nie tylko w okresach suszy i upałów.
Zasoby w zbiornikach podziemnych są ograniczone i ulegają systematycznemu uszczuplaniu. Niezależnie od podjętych inwestycji, w takich miejscowościach jak Gowarzewo, gdzie obok ciągle rosnącej liczby mieszkańców bardzo szybko przyrasta powierzchnia ogródków
przydomowych (zabudowa jednorodzinna w postaci budynków wolnostojących i szeregowych), sezonowe zapotrzebowanie na wodę rośnie szybciej niż na obszarach o znacznie intensywniejszym zaludnieniu, realizowanym na ograniczonej powierzchni. Zapotrzebowanie
na wodę, które przekracza niekiedy siedmiokrotnie normalne zużycie, świadczy o wykorzystaniu dużej ilości wody do podlewania trawników i ogródków. Taka ilość zużywanej wody przekracza możliwości przesyłu poprzez system służący do uzdatniania wody i zaspokajania
potrzeb bytowych mieszkańców, a nie do podlewania pól. Z jednej strony cierpimy na niedobór wody wskutek nadmiernego zużycia do nawodnień, a z drugiej niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie zapanować nad nadmiarem wody na swojej działce – wniosek ten sam, z którym mamy do czynienia na obszarze kraju: należy zadbać o retencję wody opadowej, po to by ograniczyć okresowe skutki nadmiaru wody,
a jednocześnie móc zminimalizować konsekwencje jej niedoboru.
Stąd też warto zainwestować na działce w zbiorniki zbierające nadmiar wody podczas opadów w celu ich wykorzystania do podlewania roślin.

PIĘKNIEJE PARK W GOWARZEWIE

W parku w Gowarzewie trwają prace rewaloryzacyjne. Usunięto już zbędne zakrzaczenie
i chore drzewa, odbudowano układ ścieżek. Ścieżki posiadają metalowe obrzeża i nawierzchnię parkową wykonaną z kruszonych frakcji żółtego granitu. W parku uzupełnio nasadzenia
drzew i krzewów, a wkrótce cały teren zostanie obsiany trawą. Dodatkową atrakcją parku będzie plac zabaw, a także urządzenia rekreacyjne dla dorosłych. Szukającym spokoju i wypoczynku służyć będą altana i ławki. Część terenu będzie oświetlona, a także monitorowana.

Rewaloryzacja parku w Gowarzewie

PROJEKT ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W REALIZACJI

Projekt związany z transportem publicznym dla gminy Kleszczewo,
to bardzo duże przedsięwzięcie inwestycyjne, i to nie tylko przyrównując do skali budżetu stosunkowo niewielkiej gminy Kleszczewo.
Obecnie najdalej zaawansowana jest budowa węzła przesiadkowego w Kleszczewie. Powstała już praktycznie cała powierzchnia parkingowa, widać także zręby budynku poczekalni. Termin zakończenia budowy to 31 październik br. Wyłoniony jest także wykonawca
budowy węzła przesiadkowego w Tulcach. W tym przypadku przetarg zobowiązuje do wykonania projektu, stąd też jeszcze efekty pracy wykonawcy nie są widoczne. Została również podpisana umowa
z wykonawcą na przebudowę ulicy Sportowej w Kleszczewie – jest
to również jedno z zadań objętych projektem. Wykonawcom zaproponowano dość długi termin wykonania inwestycji (m.in. mając
na uwadze obniżenie kosztu), wkrótce zwycięzca przetargu przedstawi harmonogram prac i będzie wiadomo, w jakim okresie zamierza
zrealizować całość zadania. Dwa najdroższe zadania w ramach tego
szerokiego przedsięwzięcia, to modernizacja zaplecza technicznego
Budowa węzła przesiadkowego w Kleszczewie
komunikacji i zakup autobusów – w obu przypadkach termin na realizację zadań mija w połowie 2021 roku. W najbliższym czasie przewidziane jest otwarcie ofert przetargowych, a po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy będzie można bliżej określić faktyczne terminy
sfinalizowania obu zadań.

ZMIANY W KOMUNIKACJI

Z dniem 1 sierpnia br. weszło w życie szereg zmian w komunikacji
organizowanej w ramach porozumienia międzygminnego z Zarządem
Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Z punktu widzenia naszych mieszkańców zmiana najistotniejsza
to wprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych bezpłatnych
przejazdów na całym terenie objętym porozumieniem.
W myśl przyjętego rozwiązania bez potrzeby posiadania biletu, a jedynie za okazaniem legitymacji szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania, bądź z uprawnieniem zapisanym na karcie PEKA, jest
możliwe podróżowanie autobusami gminnych i miejskich przewoźników po gminie Kleszczewo, a także na obszarze Poznania, Czerwonaka, Dopiewa, Komornik, Kostrzyna, Kórnika, Lubonia, Mosiny, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Puszczykowa, Rokietnicy, Suchego Lasu,
Swarzędza, Szamotuł, Tarnowa Podgórnego, Dusznik, Kaźmierza oraz Zaniemyśla. Wprowadzone udogodnienie oznacza dodatkowe koszty dla
budżetów gmin, które muszą pokryć ubytki w dochodach firm realizujących dowozy. Nasza gmina bezpłatne przejazdy dla uczniów na swoim terenie wprowadziła już wiele lat temu, wejście do systemu ZTM spowodowało konieczność przyjęcia systemu ulg obowiązujących w ZTM, co oznaczało wycofanie możliwości kontynuowania przywileju bezpłatnych przejazdów dla uczniów w dotychczasowej formie. Problem został rozwiązany poprzez wykupywanie przez Gminę uczniom, mieszkańcom naszej gminy, biletów na karcie PEKA. Wprowadzone obecnie zwolnienie z opłat
dla uczniów w ramach całego systemu, w porównaniu z dotychczasowymi wydatkami na zakup biletów może okazać się dla naszej Gminy nawet
nieco tańsze, stanowi także znaczne ułatwienie dla zainteresowanych pasażerów i zdjęcie dodatkowego obowiązku związanego z organizowaniem
zakupu biletów.
Wszyscy mieszkańcy obszaru objętego porozumieniem transportowym, którzy ukończyli 65 rok życia mają prawo zakupić na kartę PEKA tzw.
Bilet Seniora – bilet ten kosztuje na 366 dni tylko 50 zł, ale jest ważny wyłącznie w strefie A, a więc wyłącznie na terenie Poznania. Przypomnijmy,
że również w tym przypadku nasi seniorzy mieli korzystniej przed integracją, gdyż od 65 roku życia byli zwolnieni z konieczności posiadania biletu (przepis nadal obowiązuje na linii 489 do Swarzędza, a na linii 488 prawo do bezpłatnych przejazdów dotyczy wszystkich pasażerów). Obecnie
decyzje odnośnie taryf na liniach ZTM podejmuje Rada Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii na temat proponowanych rozwiązań wśród władz
poszczególnych gmin. W celu wyłonienia wiążącego stanowiska dla opinii wszystkich samorządów gminnych stosowany jest specjalny algorytm
liczenia głosów, co oznacza konieczność podporządkowania się woli dysponujących większością głosów.
Uwaga: wprowadzone zostały również inne zmiany w taryfach, stąd też osoby zamierzające skorzystać z komunikacji muszą bliżej zapoznać się z rodzajami biletów i kosztami ich zakupu.
Należy podkreślić, iż pomimo wzrostu kosztów dla przewoźników ceny biletów pozostają na dotychczasowym poziomie, a nawet niekiedy uległy niewielkiej obniżce – różnice pomiędzy wpływami za bilety, a kosztami pokrywają gminy partnerskie wg kryterium liczby kilometrów obsługiwanych linii.
Istotną nowością, jeżeli chodzi o wspólny system komunikacyjny, jest jego rozszerzenie o gminy Kórnik i Zaniemyśl. Znaczna długość niektórych linii spowodowała konieczność wprowadzenia obok dotychczasowych stref A, B i C nowej strefy D, a także tzw. wirtualnych przystanków,
które pozwalają na naliczenie dodatkowej opłaty za przejazd długich odcinków, pomimo faktycznego ich braku.
Zmianą podyktowaną ochroną środowiska jest możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji podczas smogu, tj. określonego poziomu przekroczenia zanieczyszczeń powietrza pyłami PM 10 (tutaj należy oczekiwać specjalnych komunikatów).
Pasażerów posiadających wykupiony dowolny bilet okresowy na karcie PEKA zainteresuje być może specjalna promocyjna taryfa Poznańskiego Roweru Miejskiego. Dla podróżnych przemieszczających się między Ratajami, a Gminą Kleszczewo ważną informacją może okazać się zapowiedź przywrócenia od 1. października przystanku końcowego linii 54 na Rondzie Rataje.
Komunikat ZTM dotyczący zmian w komunikacji na stronie www.ztm.poznan.pl

IZBY ROLNICZE

Jesteśmy w permanentnym okresie wyborczym. Całkiem niedawno wybory samorządowe, dopiero co do parlamentu europejskiego, wkrótce
do parlamentu krajowego, a niedługo prezydenta. W tych tak ważnych wydarzeniach nie możemy pominąć jeszcze jednego, które uszło uwadze
wielu mieszkańców naszej gminy, w tym także rolników, których ono dotyczy bezpośrednio. Chodzi o wybory przedstawicieli do Izb Rolniczych,
które miały miejsce 29 lipca 2019 roku.
Przedstawicielami naszych rolników w samorządzie rolniczym zostali na kolejną kadencję Jacek Kaczmarek oraz Janusz Przepióra.
Ukonstytuowała się także Rada Powiatowa Izby, której Przewodniczącym został Mirosław Potrawiak z Łodzi k. Stęszewa. Biuro Powiatowe
Wielkopolskiej Izby Rolniczej znajduje się w Poznaniu – adres: ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel.: 61 227 01 24, email: pir@wir.org.pl, strona internetowa: www.wir.org.pl).
Bogdan Kemnitz
wójt Gminy Kleszczewo

