Drodzy Sąsiedzi,
Rozpoczął się rok 2019, który będzie pierwszym pełnym rokiem mojej kadencji, dlatego chciałbym
w kilku słowach przybliżyć Wam plan działań, jakie są i będą podejmowane w najbliższym czasie
w Zielątkowie.
Kluczowym tematem jest oczywiście prowadzona obecnie inwestycja kanalizacyjna. Jak zapewne
większość z Was wie, w ramach rozpoczętych prac, nie zostaną ułożone rury we wszystkich ulicach
(szczegóły pokazuje załączona mapka).

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku (oferty otwarto 21.11. 2018r.) ogłoszony został przetarg,
mający za zadanie wyłonienie wykonawców prac kanalizacyjnych na pięciu ostatnich ulicach, przy
których stoją zamieszkałe domy. Pozostała do wykonania część, została podzielona na 5 etapów
(dokończenie ulicy Leśnej, Lipowa, Słoneczna, Wspólna oraz Morwowa z Wierzbową), na które
wykonawcy składali odrębne oferty. Jak się okazało, w każdym z przypadków, oferty były wyższe niż
budżet zamawiającego, który łącznie dla 5 etapów wynosił 2.200.000 zł (oferty opiewały łącznie na
ponad 4.700.000 zł). W rozmowach z Panem Wójtem Wojterą uzgodniłem, że w 2019r. zrealizowane
zostaną prace na ulicach Leśnej i Lipowej (łączna wartość około 3.000.000 zł), natomiast w 2020r.
wykonane zostaną pozostałe trzy etapy (koszt według ofert z 2018r. to łącznie około 1.700.000 zł). Jaki

będzie ostateczny koszt prac w 2020r., okaże się po rozstrzygnięciu nowego przetargu, który zostanie
rozpisany w drugiej połowie 2019r. (oferty składane w 2018 nie mogą być podstawą zlecenia w 2020r.).
W chwili obecnej, zakończyła się ocena formalna złożonych ofert i wybrane zostały te najkorzystniejsze.
W najbliższych dniach planowane jest podpisanie stosownych umów. Prace w ulicy Leśnej prowadzone
będą przez firmę ATA-Technik Sp. z o.o. Sp. k. a. z Budzynia (ta sama firma realizuje dotychczasowe
prace), natomiast w ulicy Lipowej przez firmę KAJA Hanna Dyba z Poznania.
Miło mi również poinformować, że Rada Gminy, na mój wniosek, zabezpieczyła środki na realizację
oświetlenia na ulicy Morwowej, która (o ile się nie mylę) jest ostatnią nieoświetloną ulicą w naszej wsi.
Mniej więcej w połowie lutego będziemy dokładnie wiedzieli kiedy rozpisany zostanie przetarg na
realizację prac oraz kiedy nastanie tam jasność.
Prowadzone są działania zmierzające do zagospodarowania ziemi złożonej na terenie przy boisku (ulica
Sportowa), z której będzie kształtowana górka i być może wykonane zostaną alejki wokół niej. W chwili
obecnej, wspólnie z pracownikami Urzędu, poszukujemy osoby z odpowiednimi uprawnieniami, która
podejmie się wykonania stosownego projektu tej części naszego terenu zielonego.
Wspólnie z powiatem (przy udziale Radnej Grażyny Głowackiej) prowadzimy rozmowy na temat
możliwych sposobów spowolnienia ruchu na ulicach Leśnej, Dworcowej i Szkolnej. Jak wielu z Was
sygnalizuje, pojazdy poruszające się tymi ulicami, za nic mają ograniczenia prędkości (zwłaszcza te z
tablicami POB), co powoduje znaczne zagrożenie bezpieczeństwa dla spacerowiczów. W chwili
obecnej, nie odczuwamy tego aż tak bardzo, gdyż stan nawierzchni nie pozwala na rozwinięcie pełnej
prędkości, ale obawiam się, że w drugiej połowie roku, kiedy położone zostaną wszystkie dywaniki
asfaltowe, sytuacja może się znacząco pogorszyć.
Także wspólnie z Radną Grażyną Głowacką pracujemy nad tym, żeby lepszą nawierzchnię zyskała droga
z Zielątkowa do Żydowa, która poważnych prac stabilizacyjnych nie może się doczekać od
dziesięcioleci. Uzyskaliśmy zapewnienie, że w 2019r. przeprowadzone zostaną prace, które znacząco
poprawią stan tej drogi. Niestety, nie możemy spodziewać się ułożenia asfaltu, ale podobno ma być
lepiej.
Podczas ostatniej sesji w 2018r. Rada Gminy, na wniosek Pani Sołtys Reginy Roszczyk i Rady Sołeckiej,
dokonała zmiany Statutu Wsi Zielątkowo. W poprzedniej wersji Rada Sołecka liczyła 5 członków,
a w nowej będzie liczyła 5 - 10 członków. Jako członek Rady Sołeckiej obecnej kadencji, która kończy
się w marcu 2019r., bardzo cieszę się z tej zmiany, gdyż daje ona możliwość zaangażowania w struktury
kierujące wsią większej liczby osób, a co za tym idzie, możliwość szerszego spojrzenia na problemy
i pojawiające się wyzwania. Zapraszam wszystkich Was do zaangażowania się – daje ono na prawdę
bardzo wiele satysfakcji.
W 2019r. w ramach inwestycji pod nazwą „Realizacja węzłów przesiadkowych w Chludowie
i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła” wybudowana
zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dworcowej, od skrzyżowania przy remizie do dworca PKP w
Chludowie, a nawet dalej - do ulicy Golęczewskiej w Chludowie (szczegółowy plan inwestycji pokazuje
mapa). W ramach tej samej inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa w Golęczewie w ulicy
Dworcowej.

W Urzędzie Gminy uzyskałem również zapewnienie, że w roku 2019r. prowadzone będą prace
związane z budową światłowodu (firma Inea nie porzuciła swoich planów). Obecnie prace trwają w
Golęczewie, gdzie na ulicach (np. na ul. Dworcowej) pojawiły się pierwsze szafki.
Korzystając z okazji, chciałem Wam wszystkim, drodzy Sąsiedzi, życzyć wszelkiej pomyślności
w rozpoczętym roku, wielu sukcesów zarówno prywatnych, jak i zawodowych.
Z pozdrowieniami
Tomasz Sztolcman

