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LGD „TRAKT PIASTÓW”
URUCHAMIA NABORY 
UNIJNE

Lokalna Grupa Działania „Trakt 
Piastów” uruchomiła dwa pierw-
sze nabory wniosków dla chętnych 
do skorzystania z dotacji unijnych:

Ogłoszenie nr 1/2016 dotyczy 
naboru wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność”  obję-
tego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przedsięwzięcie 1.1.1. pn. „Budo-
wa lub przebudowa infrastruktury 
rekreacyjnej, turystycznej lub kul-
turalnej” dotyczy obiektów ogól-
nie dostępnych i niekomercyjnych. 
Termin składania wniosków upły-
nął 14.10.2016, pula dostępnych 
środków to 1.600.000 zł. Gmina 
Kleszczewo wystąpiła w tym nabo-
rze o do&nansowanie przebudowy 
świetlicy w Śródce.

W ogłoszeniu nr 2/2016 zawarte 
są dwa przedsięwzięcia: 1.2.1. „Po-
dejmowanie działalności gospodar-
czej”  oraz 1.3.1.  „Tworzenie dzia-
łalności gospodarczej związanej 
z opieką nad małymi dziećmi lub 
osobami starszymi”.

Termin składania wniosków: 

17.10 – 31.10. 2016 r. W przypad-

ku przedsięwzięcia 1.2.1 formą 
pomocy jest premia w wysokości 
50.000 zł, przy czym limit dostęp-
nych środków wynosi 1.000.000 zł, 
natomiast w przypadku przedsię-
wzięcia 1.3.1 wysokość premii wy-
nosi 100.000 zł, a limit dostępnych 
środków to 500.000 zł.

Nasze Stowarzyszenie służy in-
formacją odnośnie powyższych 
naborów. Są to zarówno ogłosze-
nia zamieszczone na stronie Sto-
warzyszenia jak i na stronach gmin 
z obszaru działania. Informacje 
udzielane są także przez biuro Sto-
warzyszenia. We wszystkich gmi-
nach członkowskich przeprowa-
dzono szkolenia dla potencjalnych 
bene&cjentów. Spotkanie w naszej 
gminie miało miejsce 28 września 
br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleszczewie i cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze stro-
ny potencjalnych bene&cjentów. 
Co istotne osoby biorące udział 
w szkoleniu wykazały duże zain-
teresowanie, nie tylko założeniami 
programów, ale również sposobem 
przygotowania wniosków, co do-
brze rokuje ich złożeniu. Przypo-
mnijmy, że o środki konkurować 
będą mieszkańcy obszaru obejmu-
jącego 9 gmin. Pomimo dużej kon-
kurencji warto jednak próbować.

DLA BZ WBK
Dodatkowym akcentem spo-

tkania w GOK-u była prezenta-
cja oferty dla potencjalnych in-
westorów przedstawiona przez 
BZ WBK. Obecność przedstawi-
cieli Banku stała się okazją do pu-
blicznego podziękowania, któ-
re złożyłem, za udzieloną pomoc 
materialną w postaci systemów 
zabezpieczeń wstępu do zespołów 

szkół w Kleszczewie i w Tulcach. 
Niezbędny sprzęt i instalacja zo-
stały s&nansowane przez BZ WBK 
w wyniku współpracy tej instytucji 
z Gminą.

STATUS
Ulega zmianie status niektó-

rych dróg na terenie gminy. Jed-
ną z przyczyn wprowadzanych 
zmian jest nowelizacja ustawy 
o drogach publicznych z 9 lip-
ca 2015 r. W wyniku noweliza-
cji powstał mechanizm ustalania 
kategorii dróg, w przypadku gdy 
utraciły one dotychczasowe zna-
czenie w wyniku wybudowania 
nowych przebiegów. Wcześniejszą 
zasadę, że niezależnie od katego-
rii oddanej do użytku nowej dro-
gi, dotychczasowy jej przebieg sta-
je się własnością gminy, na której 
się znajduje, zastąpiono mechani-
zmem kaskady, w myśl której do-
tychczasowa droga krajowa po od-
daniu do użytku nowego odcinka 
z mocy prawa staje się wojewódz-

ką, droga wojewódzka otrzymu-
je status powiatowej, a droga po-
wiatowa gminnej. „Obdarowany” 
w wyniku tego mechanizmu przez 
właściciela drogi krajowej właści-
ciel drogi wojewódzkiej ma pra-
wo przekazać odcinek swojej dro-
gi „o proporcjonalnej długości” 
powiatowi, a ten z kolei ma prawo 
wskazać odpowiedni odcinek dro-
gi gminie. Ustawa miała za zada-
nie ulżenie gminom, które w wyni-
ku powstania na ich terenie nowej 
drogi krajowej, np. drogi ekspre-
sowej, musiały przejąć pod opiekę 
odcinek starej drogi, także w sytu-

acji, gdy znaczenie dotychczaso-
wej drogi nadal znacznie wykracza 
poza potrzeby gminne. Nieste-
ty rozwiązanie to uderza w samo-
rządy (wszystkich szczebli), któ-
re w wyniku opisanej powyżej 
kaskady zobowiązane są przejąć 
do utrzymania stare odcinki dróg, 
często nie będąc bene&cjentem 
nowej inwestycji, bo ta mogła być 
zrealizowana np. w sąsiedniej gmi-
nie, czy powiecie.

W myśl działania powyższe-
go mechanizmu Powiat Poznań-
ski, skutkiem uchwały podjętej 
w 25 stycznia 2016 r. przez Sej-
mik Województwa Wielkopol-
skiego stał się właścicielem dro-
gi nr 433 Swarzędz – Gądki oraz 
fragmentu drogi nr 434 – odcin-
ka, który został zastąpiony przez 
obwodnicę Kleszczewa łączącą 
drogę 434 z trasą S5, a konkret-
nie ulicę Sportową w Kleszczewie. 
Drogi te tracąc status wojewódz-
kich stały się powiatowymi. Powiat 
przyjął ten podarunek i korzysta-
jąc z nowego prawa zapropono-

wał gminie Kleszczewo, przeję-
cie ulicy Sportowej w Kleszczewie 
oraz drogi Krerowo – Kromolice 
(do granicy gminy). Nasza Gmina 
w ten sposób weszła w posiadanie 
dwóch odcinków dróg, w przypad-
ku ul. Sportowej to droga asfalto-
wa o długości 1208 m, natomiast 
w przypadku drogi w Krerowie 
to 1083 m drogi gruntowej.

Ponadto, porządkując stan 
dróg Powiat zwrócił się do Gmi-
ny Kleszczewo z propozycją prze-
jęcia jeszcze jednej drogi grunto-
wej – drogi Markowice – Czerlejno 
(do granicy z gminą Kostrzyn). 

Spotkanie Stowarzyszenia „Trakt Piastów” 

ul. Sportowa - drogą gminną
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Jest to również droga gruntowa, 
jej długość wynosi 1014 m. W tym 
ostatnim przypadku gmina mogła 
odmówić przyjęcia drogi (uczyni-
ła to już raz w przeszłości), jednak 
ostatecznie uznano argumentację, 
że znaczenie komunikacyjne tej 
drogi nie odpowiada kategorii dro-
gi powiatowej. Powiat Poznański 
uwzględnił wniosek Gminy o do-
�nansowanie ułożenia nawierzch-
ni asfaltowej na 320 m odcinku tej 
drogi, który znajduje się pomiędzy 
odcinkami posiadającymi już as-
falt i zadeklarował wsparcie w wy-
sokości 100 tys. zł. Ten sposób za-
łatwienia sprawy usatysfakcjonuje 
zapewne zwłaszcza mieszkańców 
Markowic, którzy codziennie ko-
rzystają z tej drogi.

DROGA NA TEREN 
INWESTYCYJNY

W poprzednim numerze „S” in-
formowaliśmy o rozpoczęciu bu-
dowy drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych w Krzyżownikach. 
Budowa staje się faktem, a tym-

czasem informacja o takim zamia-
rze, wcześniej zawarta w ogłoszeniu 
o przetargu na sprzedaż powyższych 
terenów, przyczyniła się zapewne 
do podjęcia decyzji o zakupie ca-
łości terenu przez trzy �rmy zain-
teresowane zrealizowaniem w tym 
miejscu swoich inwestycji. Teren 
przeznaczony pod działalność go-
spodarczą ma powierzchnię 8,43 ha.

STAROSTWO 
DLA OSP

W dniu 10 września br. na tere-
nie Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej nr 8 w Bolechowie odbył się 
Piknik Rodzinny „Bezpieczni 
w Powiecie Poznańskim”. Były 
atrakcje dla dzieci, pokazy spraw-
nościowe, sprzętu strażackiego, 
a także wojskowego i policyjnego. 
Miłym akcentem dla naszych stra-
żaków z jednostki OSP Komor-
nikach oraz jednostki OSP Krzy-
żowniki-Śródka było przekazanie 
przez V-ce Starostę Tomasza Łu-
bińskiego nowego wyposażenia – 
piły łańcuchowe do drewna otrzy-
mały jednostki OSP w powiecie 
poznańskim nie należące do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego.

DYSKUSJE 
O REFORMIE

W kraju trwają dyskusje zwią-
zane z wprowadzanymi i zapo-
wiadanymi zmianami w systemie 
oświaty. Co oznacza reforma edu-
kacji dla uczniów naszej gminy? 
Przywrócenie wieku rozpoczęcia 
edukacji od siódmego roku ży-
cia, w warunkach zespołów szkół 

obejmujących również przedszko-
la, tak jak to ma miejsce u nas, pod 
względem organizacyjnym nie ro-
dziło jakichkolwiek problemów. 
Dzieci uczęszczają do tych sa-
mych placówek, w znanym już so-
bie otoczeniu, spotkają poznanych 
już wcześniej, chociażby z widze-
nia, nauczycieli i wychowawców. 
Pozytywnym efektem jest wyrów-
nanie szans edukacyjnych, jako że 
w wieku sześciu lat nie wszystkie 
dzieci wykazują tzw. dojrzałość 
szkolną – zlekceważenie tego fak-
tu rodzi negatywne skutki, czę-

sto bardzo trudne do naprawie-
nia. W związku z przywróceniem 
obowiązku szkolnego od siód-
mego roku życia, jest deklaracja 
zwiększenia poziomu do�nanso-
wania dla sześciolatków w przed-
szkolu z obecnego, już podwyż-
szanego poziomu, 1338 zł do 4300 
zł i zastąpienia dotacji subwencją 
(w przypadku subwencji samorząd 
ma większą swobodę dysponowa-
nia środkami). Od strony organi-
zacyjnej bez większego znaczenia 
jest również likwidacja gimna-
zjów. Dwie szkoły w jednym kom-
pleksie budynków zastąpi jedna 
szkoła – czysta formalność. W sys-
temie szkoła podstawowa zamiast 
szkoła podstawowa+gimnazjum 
zostanie skrócony okres eduka-
cji z 9 lat do 8. Nie należy (u nas) 
spodziewać się zwolnienia po-
mieszczeń z tytułu mniejszej licz-
by roczników, ponieważ od 2017 
roku wchodzi, ustanowiony już 
wcześniej, obowiązek zapewnie-
nia miejsca w przedszkolu dzie-
ciom trzyletnim. Oczywiście tak 
u nas, jak i w innych przypadkach 
nie ma mowy o zamykaniu szkół – 
opóźnienie rozpoczęcia obowiąz-
ku szkolnego o rok powoduje, że 
pomimo skrócenia okresu szkol-
nego z 9 do 8 lat, dzieci pod opieką 
samorządów gminnych pozosta-
ją przez taki sam okres jak dotąd. 
Wzrost zapotrzebowania na pracę 
nauczycieli nastąpi w przedszko-
lach i szkołach średnich, a w gmi-
nach takich jak nasza, także wsku-
tek corocznego dużego przyrostu 
liczby dzieci, co oznacza, że rów-
nież nauczyciele nie powinni mar-
twić się o swoją pracę.

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że 
w naszej gminie nigdy nie zosta-
ła wprowadzona poprzednia refor-
ma w zalecanej formie. Co by było 
gdyby gmina zamiast powołania 
zespołów szkół – co było począt-

kowo wręcz piętnowane, utwo-
rzyła w jednej części gminy szkołę 
podstawową, a w drugiej gimna-
zjum – tak jak to zakładała refor-
ma i jak to próbowano początkowo 
wymusić, można sobie dzisiaj je-
dynie wyobrazić. Konieczny byłby 
przewóz wszystkich dzieci, w tym 
w także tych zamieszkałych tuż 
obok szkół. W naszym przypad-
ku część dzieci miałaby codzien-
nie do pokonania w jedną stronę 
blisko 20 km. Z tej samej miejsco-
wości, jak również z tej samej ro-
dziny dzieci należałoby dowozić 
często do dwóch, znacznie odda-
lonych od siebie miejsc. Wprowa-
dzenia tak absurdalnego rozwią-
zania udało się uniknąć ponieważ 
rząd nie wywiązał się z zapewnie-
nia wszystkim gminom gimbusów 
i musiał przymknąć oko na tworze-
nie zespołów szkół. Nie wyodręb-
nianie roczników gimnazjalnych 
spośród społeczności szkolnej było 
także korzystne z punktu widze-
nia wychowawczego – na różnicę 
w zachowaniu dzieci z gimnazjów, 
np. poznańskich i uczniów gimna-
zjów z naszych zespołów szkół czę-
sto zwracali uwagę pracownicy mu-
zeów, kin itp. miejsc odwiedzanych 
przez uczniów. Największym wy-
zwaniem dla tej ważnej reformy jest 
jej przygotowanie, w tak krótkim 
czasie, od strony programowej.

PO ZEBRANIACH
W okresie od 5 do 22 wrze-

śnia br. odbywały się zebrania 
wiejskie poświęcone uchwale-
niu planów do zrealizowania 
ze środków funduszu sołeckie-
go. W trakcie spotkań, w wyniku 
prowadzonych dyskusji, zosta-
ły zebrane wnioski do realiza-
cji przez Samorząd, jak również 
inne podmioty odpowiedzialne 
za realizację zadań na terenie na-
szej gminy.

c.d. na str. 4 >>> 

Budowa drogi na tereny inwestycyjne w Krzyżownikach

Bylin
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LATARNIE
Dobiega końca budowa oświe-

tlenia ulicznego na ul. Lawendo-

wej, Waniliowej, Szałwiowej, Sza-

franowej, Miętowej, Brzozowej 

oraz części ulicy Trzeckiej w Go-

Tulce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

 Wójt Gminy Kleszczewo

warzewie. Włączenie 56 nowych 

latarń nastąpi po zakończeniu in-

westycji w sensie technicznym 

i formalnym, a także po podpisa-

niu umowy na dostawę energii.

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy

Zimin
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