SETNE ROCZNICE

Za nami uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości, których kulminacyjnym momentem w naszej gminie była
wieczornica w hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie z udziałem
min. Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej – Poznańskie Słowiki oraz uczniów gminnych szkół (o wydarzeniu informowaliśmy w poprzednim wydaniu „S”), a przed nami kolejna doniosła rocznica, jaką jest 100. lecie wybuchu powstania wielkopolskiego. Główne
uroczystości będą miały miejsce 27 grudnia o godz. 16.40 w Poznaniu
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich – tutaj też nastąpi złożenie
kwiatów, min. przez delegację z naszej gminy. 28 grudnia uroczystości
odbędą się w Warszawie. Na terenie naszej gminy miejscem gdzie oddajemy hołd bohaterom walk o niepodległość, jest tablica poświęcona pamięci powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Tulcach. Tutaj złożenie
kwiatów nastąpi 26 grudnia, po mszy św., która rozpocznie się o godz. 12.00 w Sanktuarium. Niezwykle ważnym wydarzeniem będzie prezentacja książki autorstwa naszej regionalistki Haliny Kowalewskiej „Powstańcy
Wielkopolscy Ziemi Kleszczewskiej”, której promocja będzie miała miejsce 2 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie. Wydawcą książki jest Urząd Gminy Kleszczewo. Ta niezwykle ważna dla naszej
gminy pozycja powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym szczególnie członków i sympatyków KPPW
w Kleszczewie oraz członków rodzin powstańców.
Bliskość Poznania, jako centrum najważniejszych wydarzeń sprzed 100 lat, niech będzie zachętą do wzięcia udziału w bogatym programie obchodów.
Mieszkańców i osób związanych z naszą gminą nie zabrakło podczas „Pochodu Polskiego”. Pochód przeszedł
od Fary Poznańskiej do pomnika Powstańców Wielkopolskich 2 grudnia br. dla upamiętnienia 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Sejm zebrał się tylko jeden raz, obradował od 3 do 5 grudnia 2018 roku w Poznaniu. W obradach wzięło udział 1100 przedstawicieli Polaków zamieszkujących ziemie pozostające w granicach
Niemiec. Jednym z posłów był Kuźma Walenty – mieszkaniec Krerowa.
W tym szczególnym okresie nie zapomnijmy o wywieszeniu flag państwowych .

ASFALT W MARKOWICACH

Nawierzchnię asfaltową zyskał odcinek drogi Markowice – Mikuszyn
(w gminie Kostrzyn) o długości 308 m i szerokości 5 m zlokalizowany
w północnej części tej miejscowości. Wybudowanie tego fragmentu drogi
o nawierzchni asfaltowej w miejsce gruntowej przyczyniło się do połączenia dwóch istniejących fragmentów dróg asfaltowych i utworzenia jednolitego ciągu dróg o tej nawierzchni. W związku z tym, że droga Markowice
– Mikuszyn została przejęta przez Gminę od Powiatu Poznańskiego, Powiat wsparł inwestycję kwotą 100 tys. zł. Koszt całkowity budowy wyniósł
450.000 zł.

Budowa drogi w Markowicach

CHODNIK W POKLATKACH

Dobiegła końca budowa chodnika w Poklatkach. Chodnik ma długość 103 m i szerokość 2 m. Jest to ostatni odcinek realizowany
w obrębie zwartej zabudowy starszej części miejscowości. Poprzedni zakres inwestycji wykonany był w 2015 roku i obejmował 420 m
chodnika. Miejscowość Poklatki stanowi przykład, jak można dobrze wykorzystać środki funduszu sołeckiego. W realizację obu etapów zadania zaangażowane były środki z „budżetu sołectwa” odkładane na ten cel przez szereg lat. Koszt 104.659,87 zł.

KOLEJNE ULICE W TULCACH

Dobiegła końca budowa ulicy Makowej. Prowadzone są także prace na kolejnej ulicy – Irysowej. W następnej kolejności zostaną podjęte prace na ulicy Narcyzowej (na odcinku bliższym ul. Poznańskiej).

Chodnik w Poklatkach

WKRÓTCE BUDOWA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Ogłoszone zostały dwa przetargi w ramach dużego projektu unijnego
dotyczącego transportu publicznego na terenie naszej gminy. Procedura zamówień publicznych obejmuje budowę węzłów przesiadkowych
w Kleszczewie i Tulcach. Węzły mają ułatwić korzystanie z komunikacji publicznej, a tym samym zachęcić do ograniczenia korzystania
z własnych środków lokomocji. Sukcesywnie wdrażane będą do realizacji kolejne elementy projektu, tj. zakup autobusów, modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego oraz przebudowa ul. Sportowej
w Kleszczewie.

Ulica Makowa w Tulcach

BUDOWA SZKOŁY W TULCACH

Dobiegają końca prace przy rozbudowie szkoły w Tulcach. Praktycznie gotowe są już pomieszczenia do nauki, pojawiają się pierwsze elementy wyposażenia sal. Budowa zajęła wykonawcy niewiele ponad rok. Na możliwość korzystania z obiektu będzie trzeba jednak jeszcze poczekać ok. 3 miesiące. Powodem opóźnienia stała się zmiana, która została wprowadzona w trakcie realizacji inwestycji, mająca na celu poszerzenie łącznika nowej szkoły z istniejącym kompleksem. Zmiana polegająca na poszerzeniu korytarza wywołała konieczność uzyskania na ten
zakres pozwolenia na budowę. Dopiero po przeprowadzeniu długotrwałej procedury administracyjnej było możliwe zamówienie u producenta
materiałów budowlanych dla szklanej części łącznika (profili oraz szkła) – niestety i tutaj wymagany jest długi okres oczekiwania.

Hall szkoły w Tulcach

Pomieszczenie klasowe w Tulcach

Wejście główne i plac zabaw w szkole w Tulcach

KTO ODPOWIADA ZA DROGI ZIMĄ?

Podróżowanie w warunkach zimowych wymaga szczególnej ostrożności. Prawdziwym sprawdzianem dla kierowców jest jazda po śliskiej
nawierzchni w trakcie opadów śniegu lub marznącego deszczu, a zaspy
śnieżne potrafią wręcz uniemożliwić jazdę. Aby ułatwić życie użytkownikom dróg i ulic ich zarządcy mobilizują na ten czas duże siły i środki.
Żelazną regułą jest to, iż odpowiedzialność za utrzymanie poszczególnych odcinków dróg spoczywa na ich właścicielach. Na terenie naszej
gminy jest ich kilku:
1) Drogi gminne – podmiot odpowiedzialny: Urząd Gminy w Kleszczewie, tel. 618176020, kom. 664069610.
Wykonawcy:
– firma FB Serwis, której baza znajduje się w Swarzędzu – firma
ta wygrała po raz pierwszy przetarg na odśnieżanie i posypywanie dróg
Sprzęt zimowy w akcji
na naszym terenie. Telefon dyżurnego: 571296934.
– Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. – nasza spółka komunalna dysponuje głównie lżejszym sprzętem, w związku z tym dba o stan ulic osiedlowych i chodników. Informacje pod nr tel. stacjonarnym
618176062 lub komórkowym 600335582.
2) Drogi powiatowe – podmiot odpowiedzialny: Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 618593430, dyżur zimowego utrzymania 508236315. Wykonawca
ZW „Trans-bruk” Marek Begier”. Kontakt tel. 784534722.
3) Drogi wojewódzkie – podmiot odpowiedzialny: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, tel. alarmowy 24h 609852962, dyżurny zimowego utrzymania 612258153, 612258450.
4) Drogi krajowe (A2, S5) – podmiot odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Poznaniu – Punkt Informacji Drogowej tel. 618646353, 696140620.
Bliższe informacje na temat zimowego utrzymania dróg znajdują się na stronach internetowych zarządców dróg – dla terenu naszej gminy na stronie
www.kleszczewo.pl w zakładce „Informator mieszkańca”.
Należy mieć też na uwadze, że istnieją także drogi będące w administracji zarządców osiedli, a także drogi należące do prywatnych właścicieli
– w tych przypadkach to te podmioty są odpowiedzialne za ich właściwy stan.

SESJE NA ŻYWO

Od początku obecnej kadencji istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Gminy za pośrednictwem Internetu. Dotąd do prowadzenia obrad wykorzystywany był system konferencyjny, składający się z indywidualnych mikrofonów, tabletów i monitorów. System
oprócz nagłośnienia i rejestracji dźwięku w trakcie przebiegu obrad,
pomaga sprawdzić kworum oraz przeprowadzać głosowania. Elektroniczna forma komunikowania się biura rady z radnymi umożliwia
sprawniejszą komunikację, oszczędność papieru i kosztów przesyłek.
Do tych udoskonaleń, za sprawą nowych przepisów, obecnie doszło
jeszcze jedno - przekaz na żywo obrazu i dźwięku, a więc transmisja
obrad.
Wójt Gminy
B. Kemnitz

Sesje Rady Gminy można już oglądać „na żywo” w internecie

