GMINA KLESZCZEWO W GRONIE NAJLEPSZYCH

Na 12 miejscu w kategorii gmin wiejskich w Polsce została sklasyfikowana nasza gmina w prestiżowym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości
środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Ocenie poddane są wszystkie gminy w podziale na 3 grupy: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz
gmin wiejskich – tych ostatnich jest w naszym kraju 1548. Ranking Samorządów jest tworzony na podstawie publicznie dostępnych baz danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacji udzielonych przez samorządy w specjalnej e-ankiecie. Warto dodać, że osiągnięty rezultat, to jednocześnie 2 lokata w Wielkopolsce.

ZAKOŃCZONA REWITALIZACJA PARKU W GOWARZEWIE

Już wkrótce mieszkańcy Gowarzewa, jak również
innych miejscowości naszej
gminy będą mogli korzystać z uroków odrestaurowanego zabytkowego parku
w Gowarzewie. Dobiegają
końca odbiory prac związanych z rewitalizacją tego
powstałego w II połowie
XIX wieku obiektu. Projekt
rewitalizacji wykonał pod
nadzorem konserwatora zabytków Piotr Wilanowski,
autor dokumentacji zrealizowanej przed kilku laty rewaloryzacji parku w Kleszczewie – przypomnijmy, że
tamto przedsięwzięcie znalazło się w gronie laureatów
ogólnopolskiego
konkursu modernizacja roku. Prace w parku wykonała firma
ZKZ Gardens z Promnic.
Koszt przyjętych w projekcie robót to 819 450 zł,
w tym 500 000 to środki
z budżetu Unii Europejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W parku odtworzono historyczny układ ścieżek.
Dróżki piesze oraz jezdne
(w rejonie parkingu i pałacu)
zyskały nawierzchnię z kruszonych frakcji żółtego granitu oraz obrzeża wykonane z elementów stalowych.
Uporządkowano zieleń poprzez usunięcie bądź korektę dendrologiczną uszkodzonych bądź chorych drzew
Rewitalizacja parku w Gowarzewie zakończona
i zbędnego zakrzaczenia oraz
wykonanie nowych nasadzeń. Cały teren został zniwelowany i obsiany trawą.
Park oprócz odnowienia walorów przyrodniczych zyskał nowy wymiar w postaci urządzeń rekreacyjnych. Atrakcje dotyczą zarówno dzieci, dla których wybudowany został plac zabaw, jak również dorosłych, którzy będą mogli korzystać z zestawów siłowni zewnętrznych. Całość
uzupełniają elementy małej architektury w postaci altany parkowej, ławek i koszy. Główna aleja dodatkowo zyskała oświetlenie, a część parku
związana z rekreacją objęta została monitoringiem.

BUDOWA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

W decydującą fazę wchodzi budowa węzła przesiadkowego w Kleszczewie. Praktycznie gotowa jest przestrzeń parkingu, wykonano już również
część ciągów komunikacyjnych, trwają prace związane z budową poczekalni. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do wzniesienia konstrukcji dachu przykrywającego perony i poczekalnię, a także do włączenia węzła do drogi powiatowej oraz montażu wyposażenia.
W drugiej połowie października br. przewidziane jest wejście wykonawcy na budowę węzła przesiadkowego w Tulcach. Tulecki węzeł
różni się od kleszczewskiego funkcją, która dotyczy jedynie części połączeń autobusowych, powstaje też na ograniczonej powierzchni,
stąd też będzie posiadał mniejsze rozmiary, nie będzie tutaj również budynku poczekalni. Pozostałe elementy wyposażenia obu węzłów
będą identyczne, za wyjątkiem biletomatu, który będzie zamontowany w pierwszej kolejności jedynie na węźle w Tulcach.

GABINET STOMATOLOGICZNY ZYSKAŁ NOWE POMIESZCZENIA

W ramach przychodni lekarskiej w Nagradowicach funkcjonuje także gabinet stomatologiczny. Dla poprawy komfortu pacjentów oddano
do użytku dodatkową powierzchnię użytkową przeznaczoną na poczekalnię wraz z zapleczem sanitarnym.
W nawiązaniu do notatki zawartej w poprzednim numerze „S” o poszukiwaniu przez Gminę stomatologa gotowego podjąć się zapewnienia opieki stomatologicznej dla uczniów ZS w Tulcach informuję, że te rolę podjął się właśnie pełnić gabinet w Nagradowicach.

POWSTAJE NOWA SIEDZIBA OPS

Już wyrosły mury budynku – siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mającego wkrótce powstać w naszej gminie posterunku Policji. Nowy obiekt jest budowany w Kleszczewie przy ulicy Sportowej. Inwestycja poprawi warunki funkcjonowania tych ważnych
społecznie instytucji.

Budowa siedziby OPS i policji

ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA GOKIS

Po trzynastu latach pracy w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu Kleszczewie odszedł na emeryturę dyrektor Michał
Żelazek. Pan Michał pracę w GOKiS podjął 21 sierpnia 2006
r., początkowo w charakterze administratora hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie, a od 11.02.2011 roku na stanowisku dyrektora GOKiS (przez pierwsze 3 miesiące p.o.). Jako
były czynny zawodnik (piłka ręczna) Pan Michał zajmował się
głównie kwestiami sportowymi, nie zapominając jednak o rozwoju pozostałych funkcji tej instytucji, a więc Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dzięki własnemu zaangażowaniu, a także kierowanego zespołu współpracowników
GOKiS osiągnął wysoki poziom realizowanej misji. Serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz kleszczewskiego samorządu
i życzymy wszystkiego najlepszego „na nowej drodze życia”.
Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora GOKiS jest Maciej Frąckowiak, dotąd odpowiedzialny za działalność Ośrodka Kultury i szeroko rozumianą kulturę.

FUNDUSZ SOŁECKI I OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Zakończyły się zebrania w sołectwach. Podsumowano realizację zadań zaplanowanych na bieżący rok, w niektórych przypadkach skorzystano jeszcze z możliwości skorygowania planów, co zgodnie z przepisami jest możliwe do końca października. Podjęto także uchwały w sprawie podziału funduszu na rok przyszły.
Tematem przewodnim tegorocznych zebrań, poruszanym przeze mnie, były kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym. Fakt
zameldowania skutkuje naliczaniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu gminy, w której jest się zameldowanym. Meldunek oznacza również automatyczne ujęcie mieszkańca w spisie wyborców. W okresie przedwyborczym bardzo wiele osób
załatwia formalności związane z umieszczeniem w spisie wyborców gminy Kleszczewo, w zdecydowanej większości negatywnie reagując
na propozycję dopełnienia obowiązku meldunkowego. Ewidencja osób to również źródło informacji niezbędnych do planowania rozwoju
gminy. W przypadkach losowych, gdy jeszcze przemeldowanie nie jest możliwe, udziały w podatku dochodowym możemy przekserować
na swoją gminę podając adres zamieszkania w gminie Kleszczewo w informacji rocznej PIT, bądź w każdej chwili za pomocą druku ZAP3 składanego w Urzędzie Skarbowym.
Podczas zebrań zgłoszonych zostało wiele wniosków, które będą podstawą dalszych prac instytucji odpowiedzialnych za poszczególne
problemy. Dziękuję Sołtysom i Radom Soleckim za przygotowanie zebrań, a wszystkim uczestnikom za konstruktywną dyskusję oraz zgłoszone uwagi i wnioski.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy
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