ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Do szkół podstawowych
na terenie gminy będzie uczęszczać 1040 dzieci, w tym 821 do szkół samorządowych i 219 do prowadzonych przez inne podmioty. Naukę podejmie także 102 gimnazjalistów ostatniego rocznika wygaszanych gimnazjów w zespołach szkół: w Kleszczewie 39 i w Tulcach 67. Po raz
pierwszy od 18 lat w szkołach podstawowych znajdą się uczniowie
klas ósmych: w Kleszczewie 35, w Tulcach 67. Liczba oddziałów w ZS
w Kleszczewie nie uległa zmianie (18), natomiast w Tulcach wzrosła
o jeden, tj. z 26 do 27.
Od przyszłego roku jest prognozowany spadek liczby oddziałów
w Tulcach o 3 (wygaszone gimnazja, jeden rocznik przechodzi do szkół
średnich). Do przedszkoli zapisanych zostało 600 dzieci, w tym do gminnych 254 i do prowadzonych przez inne podmioty 346.
Po wakacjach uczniowie szkół w Kleszczewie i Ziminie znaleźli się
w odnowionych budynkach szkół. Przeprowadzone dzięki środkom
z Unii Europejskiej prace termomodernizacyjne, nie tylko poprawiły estetykę budynków, ale wzbogacą ich walory użytkowe. W Kleszczewie nie powinno już być problemów z dogrzaniem niektórych
pomieszczeń, a z kolei w upalne dni, do obniżenia temperatury w najbardziej nasłonecznionych salach przyczynią się odbijające promienie słoneczne żaluzje zewnętrzne. W obu szkołach oprócz ograniczenia kosztów ogrzewania, efektem ekologicznym będzie ograniczenie
zużycia energii elektrycznej uzyskane dzięki wymianie oświetlenia
na energooszczędne. W przypadku ZS w Kleszczewie całkowity efekt
energetyczny (ogrzewanie+energia) wyniesie dla nowszego z budynków 56,73%, starszego 50,67%, natomiast w Szkole Podstawowej
w Ziminie będzie to aż 83,3%. W Ziminie do obniżenia kosztów energii przyczyną się dodatkowo kolektory słoneczne służące do ogrzewania wody.

Budynki ZS Kleszczewo po termomodernizacji
W Tulcach na zmiany w zakresie bazy szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły będą musieli jeszcze trochę poczekać, ale tutaj różnica będzie
diametralna, gdyż związana z dużą inwestycją. Termin zakończenia budowy nowego skrzydła szkoły to koniec grudnia br., jednak prace są bardzo
zaawansowane, o czym mogli się przekonać radni Rady Gminy podczas
wizytacji placówek oświatowych, która tradycyjnie odbyła się przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Na miano historycznej zasługuje niewątpliwe zmiana kadrowa, do której doszło w ZS w Tulcach. Po 24 latach pracy postanowił przejść na emeryturę zasłużony dla tej placówki Dyrektor Grzegorz Stachowiak. Samorząd Gminy Kleszczewo za wieloletnią pracę podziękował podczas Sesji
w dniu 5 września br. Wraz z Dyrektorem z przywileju emerytalnego skorzystała również pełniąca 15 lat funkcję zastępcy dyrektora Ewa Bac-Ksycka.

Budynek SP w Ziminie po termomodernizacji

Podziękowania dla dyrektora Grzegorza Stachowiaka i z-cy dyr. Ewy Bac-Ksyckiej

Nowi i odchodzący dyrektorzy ZS w Tulcach

Nowym dyrektorem tej placówki w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego został pracujący w tuleckiej szkole od 13 lat nauczyciel Andrzej Szymczak. Jest również nowy zastępca dyrektora, którym została Zuzanna Szmyt. Uroczyste wręczenie nominacji przez Wójta Gminy miało miejsce podczas Sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca br.
Wieloletniemu dyrektorowi, autorowi wielu sukcesów ZS w Tulcach, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszy udział w działaniach na rzecz
gminnej oświaty, natomiast nowemu szefowi placówki, życzymy pełnej satysfakcji z realizacji przedstawionego w konkursie programu rozwoju
szkoły.
Wszystkim uczniom, wychowankom przedszkoli, dyrekcjom szkół, kadrze pedagogicznej, pracownikom obsługi i administracji pracującym na rzecz oświaty w szkołach, jak również osobom realizującym zadania organu prowadzącego w stosunku do placówek oświatowych, życzę wielu sukcesów i czerpania przyjemności z wypełniania zadań związanych z edukacją młodego pokolenia mieszkańców Gminy Kleszczewo.

BEZPŁATNE PRZEJAZDY UCZNIÓW NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

Poznań po raz pierwszy postanowił wprowadzić bezpłatne przejazdy dla uczniów będących mieszkańcami Miasta. Z przywileju korzystają tylko
uczniowie z Poznania gdyż nie było jednomyślności w kwestii bezpłatnych przejazdów dzieci wśród pozostałych gmin, na rzecz których organizacją komunikacji zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego. Nie zyskał jednomyślnej aprobaty gmin wniosek aby objąć zwolnieniem uczniów szkół,
by dzieci mogły bezpłatnie, podróżować we wszystkich trzech strefach taryfowych.
Jak wiadomo bezpłatne przejazdy na terenie gminy Kleszczewo mają dzieci korzystające z komunikacji publicznej już od bardzo wielu lat.
Chcąc utrzymać ten przywilej po przystąpieniu do systemu ZTM, w którym brak było zwolnień, podjęliśmy decyzję o kupnie biletów dla wszystkich uczniów zamieszkujących na terenie naszej gminy, którzy zgłoszą taką potrzebę. W obecnej sytuacji nadal obowiązują rozwiązania przyjęte
w naszej Gminie w ubiegłym roku szkolnym – konieczne jest wykupienie biletu na karcie PEKA przez Gminę na wniosek każdego ucznia. Szczegóły postępowania opisano na stronie 7.
Gmina Kleszczewo, w najwyższym zakresie spośród gmin podpoznańskich dofinansowuje przejazdy dzieci środkami komunikacji publicznej.

ZEBRANIA WIEJSKIE

Przed nami zebrania wiejskie, których głównym celem są uzgodnienia i uchwały związane z realizacją zadań z funduszy sołeckich. Wpływ
na sposób wydatkowania środków w sołectwie to jedno, a możliwość bezpośredniej dyskusji o sprawach całej gminnej społeczności to drugie –
jest już tradycją, że w każdym z zebrań wiejskich biorę udział osobiście, stąd też gorąco zapraszam do bezpośrednich kontaktów i rozmów podczas tych spotkań.

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

10.09.2018 r.
11.09.2018 r.
12.09.2018 r.
13.09.2018 r.
14.09.2018 r.
17.09.2018 r.
18.09.2018 r.
19.09.2018 r.
21.09.2018 r.
24.09.2018 r.
25.09.2018 r.
26.09.2018 r.
27.09.2018 r.
28.09.2018 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

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

Sala wiejska

Do dyspozycji mieszkańców wydzielonych zostało z budżetu gminy na 2019 rok ponad 317 tys. zł. Zarówno wysokość kwoty, jak i jej podział
na poszczególne sołectwa są ustalane wg zasad uchwalonych w drodze ustawy sejmowej.

NALICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK
Nazwa
sołectwa
1
Bylin
2
Gowarzewo
3
Kleszczewo
4
Komorniki
5
Krerowo
6
Krzyżowniki
7
Markowice
8
Nagradowice
9
Poklatki
10
Szewce
11
Śródka
12
Tanibórz
13
Tulce
14
Zimin
Łącznie 14
Lp.

Liczba mieszkańców
sołectwa
80
1909
625
373
269
233
245
356
202
80
295
117
2972
315
8071

Wysokość środków
przypadających na sołectwo
13 035,42
46 555,08
38 407,94
26 676,06
21 834,33
20 158,35
20 717,01
25 884,62
18 715,14
13 035,42
23 044,76
14 757,96
46 555,08
23 975,86
353 353,03

NOWE UJĘCIE WODY W GOWARZEWIE

Nowa studnia o głębokości 143 m pozwoli czerpać wodę z pokładów mioceńskich, położonych na dużo
większej głębokości niż obecnie eksploatowane zasoby. Jest to już kolejny podjęty zabieg, który ma na celu
zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gowarzewa w okresach zwiększonego poboru wody. Szczególne znaczenie ma fakt, iż jest to źródło wody niezależne od dwóch eksploatowanych obecnie. Przypomnijmy, że w Stacji
Uzdatniania wody w Gowarzewie w bieżącym roku zwiększono pojemność retencjonowanej wody poprzez
montaż nowego zbiornika, a także zmodernizowano system hydroforowy. Unowocześnienie SUW pozwala
znacznie zwiększyć wydajność pomp przy ograniczeniu kosztów energii, wprowadza także możliwość zdalnego monitorowania i obsługi stacji. Te same zabiegi zostały wykonane także w stacji wodociągowej w Kleszczewie. Wybudowano również odcinki sieci wodociągowych umożliwiające zwiększenie przesyłu wody, jak
również zwiększające możliwości wzajemnego wspomagania się poszczególnych hydroforni z terenu gminy
Kleszczewo. W najbliższych planach jest jeszcze montaż drugiego zbiornika retencyjnego w Gowarzewie.
W okresie letnim, szczególnie
w SUW w Gowarzewie, odnotowywano pobór wody nawet dziesięciokrotnie wyższy od przeciętnego. Tak duży rozbiór był Odwiert na terenie SUW w Gowarzewie
powodem trudności w zapewnieniu odpowiednich parametrów dostarczanej wody (niestety nie pomagały apele o ograniczenie zużycia wody do podlewania.). Sporadycznie dochodziło nawet do przerw w dostawach, należy zaznaczyć,
że zdecydowana większość przerw spowodowana była przebudową
Monitoring pracy SUW w Gowarzewie i Kleszczewie
uzbrojenia technicznego związaną z budową ulicy Swarzędzkiej.

PRZETARG NA KOLEJNE ULICE

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Tulec. Wygospodarowane zostały środki na modernizację kolejnych ulic. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę ulicy Makowej, Irysowej oraz nie objętego dotąd zleceniami odcinka ulicy Narcyzowej. W ramach prowadzonych dotąd prac została już wybudowana ulica Świerkowa, brakujący odcinek ciągu ul. Bukowej oraz ulica Tulipanowa. Ruszyły prace na ul. Wrzosowej

Rozpoczęcie budowy ulic Wrzosowej i Konwaliowej

Ulica Tulipanowa w Tulcach

oraz Konwaliowej. Jak już informowałem dzięki pokryciu połowy kosztu budowy ul. Sosnowej przez firmę Serikon wkrótce zostanie wybudowana ta ulica, a także łączące się z nią odgałęzienie ul. Bukowej. Wykonanie tak dużego zakresu prac przybliża moment ukończenia prac na całym osiedlu w rejonie ulic Różanej i Kalinowej. Pozostanie do wykonania jedynie jeszcze ostatni odcinek ul. Bukowej – łącznik z ul. Różaną.
W tym przypadku wydłużyły się prace dokumentacyjne w związku z trudnościami na etapie uzgodnień. Uzyskanie pozwolenia na budowę brakującego odcinka pozwoli na usatysfakcjonowanie wszystkich mieszkańców tego osiedla, czekających często kilkadziesiąt już lat na utwardzenie
ulic. Podkreślenia wymaga fakt wyjątkowej determinacji gminy w dążeniu do zrealizowania kompleksowego planu budowy ulic – poszczególne
zadania zostały zrealizowane pomimo, że uzyskanie pomocy było możliwe w przypadku tego osiedla tylko w dwóch przypadkach, tj. na budowę
ulicy Różanej – jeszcze z funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej oraz obecnie z Urzędu Marszałkowskiego – na ul. Świerkową. Przebudowa ulic w Tulcach jest największym przedsięwzięciem, które jest realizowane z tak dużym zaangażowaniem środków własnych gminy – tylko
w ramach obecnego etapu jest to ponad 6 mln zł.
Warto też poinformować, że mając na względzie poprawę układu komunikacyjnego osiedla gmina podjęła decyzję o zakupie gruntu w celu
połączenia ulicy Orzechowej z ulicą Liliową.

KONIEC BUDOWY CO RAZ BLIŻEJ

Do 15 października br. są przewidziane prace przy przebudowie drogi powiatowej Kleszczewo – Zalasewo. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Gowarzewie w związku z budową mostu na Kopli, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Siekiereckiej, Trzeckiej oraz Swarzędzkiej jak

Ścieżka rowerowa na drodze powiatowej

Most na Kopli

również na odcinku Swarzędzkiej od ww ronda do skrzyżowania z ulicą Tulecką, gdzie jest budowana kanalizacja deszczowa oraz most. Nadal
znaczny ruch odbywa się w tej miejscowości ulicami wewnętrznymi, szczególnie natężony na zabytkowej ulicy Kasztanowej.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W GOWARZEWIE

Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca br. został uchwalony
plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający m. in. powiększenie powierzchni cmentarza w Tulcach oraz zagospodarowanie przestrzeni związanej z Sanktuarium tuleckim, natomiast obecnie procedowana jest kolejna zmiana planu, która umożliwi rozpoczęcie budowy
kościoła w Gowarzewie. Zgodnie z planami parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, do której należy miejscowość Gowarzewo, patronem kościoła ma zostać Św. Stanisław Kostka. Wkrótce będą sfinalizowane czynności administracyjne związane z przekazaniem przez
Gminę gruntu pod budowę kościoła i stanie się możliwe rozpoczęcie
przygotowań do tej inwestycji. W zamian za udostępnienie przez Gmi- Kaplica w Gowarzewie
nę terenu w centrum Gowarzewa, Parafia przekaże Gminie odpowiedni teren w Tulcach w rejonie planowanej budowy zbiornika retencyjnego. Lokalizacja świątyni jest przewidziana w sąsiedztwie parku wiejskiego
przy ulicy Akacjowej. Obecnie mieszkańcy Gowarzewa korzystają z niewielkiej kaplicy, w budynku mieszkalnym położonym na skraju parku.

DOŻYNKI POWIATOWE W RADZEWIE

Tegoroczne
dożynki
powiatowe miały miejsce w gminie Kórnik
w miejscowości Radzewo. Wśród wieńców dożynkowych znalazł się
również wieniec z gminy Kleszczewo. Gminę Kleszczewo miałem
przyjemność reprezentować osobiście, ale na uroczystościach obecny był
Wieniec dożynkowy Gminy Kleszczewo
Poczet sztandaru sołtysów powiatu poznańskiego
także przez poczet sztandarowy sztandaru Sołtysów Powiatu Poznańskiego, który stanowili sołtysi z naszej Gminy: sołtys Krzyżownik (Przewodniczący Rady Gminy) Henryk Lesiński,
sołtys Zimina Stanisław Lesiński oraz Sołtys Markowic Jan Mąderek.

AKTYWNE SOŁECTWA TRAKTU PIASTÓW

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu grantowego zorganizowanego z własnych środków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów wyłoniono 18 wniosków z całego obszaru 9 gmin, które zyskały dofinansowanie do przedsięwzięć organizowanych na rzecz swoich mieszkańców.
Wśród wyróżnionych znalazły się również sołectwa z naszej gminy. Sołectwa Tanibórz i Szewce zorganizowały rajd rowerowy, Śródka i Krzyżowniki zorganizowały spotkanie z programem artystycznym w świetlicy wiejskiej – oba wydarzenia z akcentami patriotycznymi związanymi ze stuleciem
odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcenty niepodległościowe są przewidziane, zgodnie z przesłaniem konkursu także w przypadku wydarzeń,
które wspólnie przygotowują sołectwa Tulce i Komorniki. W sołectwach Gruszczyn i Kruszewnia w gminie Swarzędz można było min. poznać historię związaną z odzyskaniem niepodległości Polski, mieszkańcy sołectw Główna i Bociniec z gminy Pobiedziska przygotowywali min. potrawy z ziół,
a Trzek warsztaty pieczenia chleba z wykorzystaniem wybudowanego wcześniej pieca chlebowego. Największym atutem tych wydarzeń, obok walorów edukacyjnych, jest znakomita zabawa jej uczestników – to tylko przykłady działań.

KOLEJNE ATRAKCJE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W poprzednim numerze „S” prezentowałem szereg przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z udziałem funduszu sołeckiego. Są już kolejne spełnione plany. W miejscowości Tanibórz powstała wiata rekreacyjna, która jest w stanie pomieścić znaczną część mieszkańców tej miejscowości – mając na względzie ogromną aktywność tej niewielkiej społeczności, jak również proporcje możliwości finansowych do potrzeb tego istniejącego od niedawna sołectwa, zakup uzyskał wsparcie z budżetu Gminy. Ponieważ nie było możliwości ujęcia Taniborza w programie budowy

Wiata rekreacyjna w Taniborzu

„Tyrolka” w Nagradowicach

siłowni zewnętrznych, który był realizowany z udziałem środków unijnych z LGD Trakt Piastów, miejscowość uzyskała także 2 zestawy urządzeń
siłowni zewnętrznych sfinansowane w całości z budżetu Gminy. Wkrótce duża wiata rekreacyjna powstanie również na terenie boisk w Gowarzewie, natomiast atrakcją Nagradowic jest „tyrolka”.

POWODZENIE BOISKA W GOWARZEWIE WKRÓTCE OTWARCIE W TULCACH

Dużym powodzeniem cieszy się oddane niedawno do użytku boisko
o sztucznej nawierzchni w Gowarzewie. Popularność boiska jest tak
duża, że w odpowiedzi na petycję użytkowników, jeszcze w tym roku
przewiduje się zainstalowanie oświetlenia, tak aby było możliwe korzystanie z obiektu jesienią w godzinach popołudniowych. W odpowiedzi
na wniosek mieszkańców sąsiadującej z obiektem zabudowy zostaną tutaj także zainstalowane dodatkowe piłkochwyty chroniące przed przypadkowym wydostaniem się piłek z terenu boiska.
Wprawdzie boisko uniwersalne z nawierzchnią poliuretanową wraz
z bieżnią lekkoatletyczną w Tulcach zostało wybudowane już przed
wakacjami, to jednak oficjalne oddanie do użytkowania dopiero nastąpi – uroczyste otwarcie i poświęcenie będzie miało miejsce podczas
trzeciej odsłony Dni Gminy Kleszczewo w Tulcach w dniu 8 września
o godz. 17.00.

Boisko w Gowarzewie

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

