
COVID 19 NADAL W NATARCIU

Pomimo upływu czasu koronawirus nie składa broni, a wprost przeciwnie – to teraz notowane są kolejne rekordy zachorowań w kraju, niestety 
wśród zarażonych znalazło się także pięć osób z terenu naszej Gminy, która była dotąd wolna od tej choroby. Na szczęście już trzy z nich wyzdrowiały, 
z pomocy szpitalnej skorzystały dwie osoby. Niezmiennie sytuacja jest dynamiczna i informacji na temat stanu pandemii i obowiązujących obostrzeń 
musimy na bieżąco szukać w mediach ogólnopolskich. W wymiarze lokalnym źródłem oficjalnych informacji jest strona www.kleszczewo.pl oraz 
gminna strona na portalu Facebook. W nagłych przypadkach informacje mogą być przesłane przy pomocy gminnych komunikatorów sisms oraz Mo-
bis. Niestety nadal wielu mieszkańców nie korzysta z tych źródeł informacji. Aby komunikat z Urzędu Gminy mógł być przekazany odbiorcy, musi on 
się zarejestrować- wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów. Informacja jak to zrobić ukazuje się już od kilku lat nieomal w każdym wydaniu „S”.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wirus jest niezwykle groźny, jednak przy zachowaniu zalecanych obostrzeń jest szansa na uniknięcie 
zakażenia. Niestety wiele osób jest przekonanych, że zagrożenie ich nie dotyczy i nie uznaje wydawanych zaleceń. Pomimo, że restrykcje zostały 
znacznie ograniczone (być może nadmiernie), to wielu i tak ich nie przestrzega. Być może fakt, iż również w naszej gminie pojawiły się osoby zaka-
żone zadziała otrzeźwiająco. Pamiętajmy – chroniąc siebie, chronimy innych: swoich bliskich, współpracowników, a także tych, którzy mogą być dla 
nas ostatnią deską ratunku. Najtrudniejsze zadanie w walce z tym śmiertelnym zagrożeniem mają do spełnienia pracownicy służby zdrowia. Dzięku-
jemy za ich pracę z narażeniem własnego zdrowia i życia. Te osoby są także wśród nas, to mieszkańcy naszej Gminy, niech w miejscu zamieszkania 
czują się bezpiecznie.

COVID 19 A OTWARCIE SZKÓŁ
Dużym wyzwaniem w trakcie pandemii jest otwarcie szkół. Praktycznie przez cały okres trwania zagrożenia szkoły pozostawały zamknięte. 

O pierwszym w Polsce zakażeniu koronawirusem poinformowano 4 marca br., a już 12 marca, rząd w ramach działań profilaktycznych podjął decyzje 
o zamknięciu szkół. Później odblokowano jedynie przedszkola, przy niewielkim zainteresowaniu ze strony rodziców korzystaniem z tych placówek. 
W szkołach uruchomiono jedynie zajęcia konsultacyjne. Przedłużająca się kwarantanna społeczna spowodowała, że podjęto nauczanie zdalne. Natu-
ralnym powodem przedłużenia zamknięcia placówek był okres wakacji szkolnych.

Przed uczniami, kadrą pedagogiczną i pracownikami obsługi szkół czas powrotu. Zadaniem nas wszystkich jest zadbanie by przebywanie w szkole 
było bezpieczne.

Jakich zmian należy się spodziewać od początku roku szkolnego?
Na wstępie dojazdy do szkół. Kursy autobusów, którymi dojeżdża najwięcej uczniów zostaną zdublowane, tak aby maksymalnie ograniczyć kontakt. 

O dodatkowych autobusach uczniowie zostaną poinformowani, tak aby były równomiernie wykorzystane dostępne miejsca. Obecnie do dyspozycji 
pasażerów jest połowa wszystkich dostępnych miejsc (stojących i siedzących), przy czym miejsc siedzących może być zajętych jedynie 50%. W za-
leżności od typu autobusów w pojazdach użytkowanych w naszej komunikacji może znajdować się jednocześnie ok. 45 do 50 osób. Nie należy także 
zapominać o założeniu maseczki. Odpowiedzialność za złamanie tych zasad ponosi pasażer – za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara. Uczniowie 
będą również poinformowani o miejscu wsiadania i wysiadania z autobusów w rejonie szkoły. To szczególnie ważne w przypadku szkoły w Kleszcze-
wie, gdzie trwa przebudowa ul. Sportowej wraz z zjazdami do szkoły – tutaj wykorzystane zostaną możliwości węzła przesiadkowego. By uniknąć 
zbędnych kontaktów wskazane jest korzystanie z własnych środków komunikacji.

Do szkoły uczniowie będą wchodzić przypisanymi dla poszczególnych klas wejściami. Przy wejściu należy się liczyć z pomiarem temperatury, aż 
do zajęcia miejsca w ławce zaleca się pozostać w maseczce. Z maseczek zaleca się również korzystać każdorazowo przy wyjściu poza klasę. Poszcze-
gólne klasy z założenia mają przebywać w przypisanej sobie sali lekcyjnej, w zorganizowany sposób będą korzystali z przerw, jak również z powierzch-
ni wspólnych, w tym biblioteki, pracowni specjalistycznych, stołówki, świetlicy itp. Oczywiście pobyt w świetlicy powinien być zarezerwowany dla 
uczniów, którzy nie mają możliwości udać się do domu natychmiast po zakończeniu zajęć. Niestety, tak długo jak nie zostanie zniwelowane zagrożenie 
zakażeniem zostaną ograniczone zajęcia dodatkowe. Dotyczy to min. nauki pływania, czy realizacji programów takich jak Liga e-szkoła. Uprzejmie pro-
szę o stosowanie się do wszelkich zaleceń mających na celu ograniczenie rozprzestrzenienie się choroby na terenie naszej Gminy.

UCZNIOM BILETY KUPI GMINA
Od 1 października 2020 r. uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania 

lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi (w tym m.in. Kleszczewo) będą mogli korzystać z rocz-
nego biletu specjalnego (który zastąpi dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Będzie on obo-
wiązywał od 1 października do 30 września 2021 roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc). 
Ponieważ już od wielu lat uczniowie naszej Gminy korzystali z bezpłatnych przejazdów, Gmina zamierza powrócić 
do wykupywania biletów uczniom, których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na terenie Gminy 
Kleszczewo. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla w/w dzieci umożliwi im również korzystanie z zajęć kultu-
ralnych, sportowych i pozalekcyjnych oferowanych przez gminę, a także przejazdy środkami komunikacji na terenie 
objętym porozumieniem komunikacyjnym, którego administratorem jest ZTM w Poznaniu.

Wszyscy uczniowie, którzy chcą mieć zapewniony bezpłatny transport w ramach specjalnego rocznego biletu 
szkolnego w roku szkolnym 2020/2021, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 11.09.2020:
• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego posiadacza karty PEKA o rozliczeniu podatku od osób fizycznych 

na rzecz gminy Kleszczewo, które dostępne będzie na stronach internetowych szkół oraz na stronie Urzędu 
Gminy Kleszczewo,

• kartę PEKA,
• ważną legitymację szkolną – z aktualną pieczątką szkoły

Kartę PEKA można wyrobić on-line: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/jak-uzyskac-karte oraz odebrać w Zakładzie Komunalnym w Kleszcze-
wie lub innych punktach na terenie Miasta Poznania: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta.

FDS ZMIENIA OSIEDLE W GOWARZEWIE
Fundusz Dróg Samorządowych to najbardziej skuteczne krajowe źró-

dło finansowania budowy dróg gminnych. Tajemnica sukcesu tego pomy-
słu jest prosta – to właściwa do skali potrzeb pula pieniędzy przeznacza-
na na ten cel przez obecny rząd. Nie zmieniły się zasady finansowania, ale 
zmieniła się wielkość kwot w budżecie Państwa. Po pozytywnym rozstrzy-
gnięciu wniosku o dofinansowanie ulicy Waniliowej w Gowarzewie, po-
dobnym sukcesem zakończyły się starania o środki na ul. Miętową. Umo-
wę w sprawie wsparcia tej inwestycji przez Państwo podpisano w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu 21 lipca br. Kolejnym celem są ulice na tym sa-
mym gowarzewskim osiedlu – Szałwiowa oraz fragment Lawendowej po-
między skrzyżowaniem z ul. Szałwiową, a skrzyżowaniem z ul. Wanilio-
wą – na ten zakres został złożony wniosek do przyszłorocznego rozdania 
Funduszu. Dofinansowanie tych inwestycji z budżetu Państwa sięga 50% 
kosztów. Wraz z budową ulic powstaną chodniki i kanalizacja deszczowa. 
W ulicach budowana jest również kanalizacja sanitarna – niestety ta część 
inwestycji nie jest objęta dofinansowaniem z FDS i wpływa na znaczne 
podwyższenie i tak niemałych kosztów, a na możliwość korzystania z kanalizacji musimy poczekać do czasu jej podłączenia do oczyszczalni.

Dodatkowe środki z budżetu Państwa, w ramach kolejnego rządowego programu: Funduszu Inwestycji Lokalnych, dają szansę na pozytywną od-
powiedź na zgłaszany od lat przez Gminę wniosek w sprawie budowy ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie. Zostały już podjęte rozmowy z Powiatem 
Poznańskim dotyczące blisko kilometrowego odcinka tej drogi. Zabiegając o wybudowanie przez Powiat ze środków z FIS tej ważnej komunikacyj-
nie ulicy Gmina przygotowała, podobnie jak w przypadku ulic osiedlowych, a wcześniej, jak w przypadku ul. Swarzędzkiej, projekt kanalizacji sani-
tarnej. Tak dłuży zakres budowy sieci kanalizacyjnych bez wsparcia zewnętrznego to olbrzymie wyzwanie dla budżetu Gminy, zwłaszcza że w trakcie 
budowy jest oczyszczalnia ścieków, a także odcinki kanalizacji i wodociągów powstające z udziałem środków WRPO oraz ogromny projekt komuni-
kacyjny.

JESZCZE JEDEN GIGANTYCZNY PROJEKT UNIJNY
Po trzech latach oczekiwania doczekaliśmy się pozytywnego rozstrzy-

gnięcia kolejnego wniosku o dotację z budżetu UE. Biorąc pod uwagę okres 
przygotowania projektów i dokumentacji temat jest jeszcze co najmniej dwa 
lata starszy.

Tytuł projektu to „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Klesz-
czewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowi-
ce.” Źródłem wsparcia jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014‒2020, Poddziałanie 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, 
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Wartość całego zadania wynosi 5.371.628,31 zł, w tym dotacja z WRPO 
4.127.022,03 zł. Wprawdzie wnioskowana kwota opiewała na sumę 
4.565.884,06 zł, a więc na pełną pulę dostępnego dofinansowania w tym 
programie, tj. 85%, to jednak, przynajmniej na razie wysokość dofinanso-
wania musiała zamknąć się na poziomie 76,83%. Być może Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach przesunięć środków wygospodaruje 
brakującą nam sumę zwłaszcza, że ceny od czasu przygotowania wniosku 
znacząco wzrosły.

Jakie przedsięwzięcia przewiduje projekt? Bardzo ważne tematy z punktu widzenia Nagradowic i Komornik. Nagradowice od lat cierpią na brak 
miejsca na organizację spotkań wiejskich. Pomieszczenia na zebrania wiejskie każdorazowo użyczała Poznańska Hodowla Roślin. W ramach pro-
jektu powstanie świetlica wiejska. Działka pod budowę została pozyskana już wcześniej nieodpłatnie od KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa). W ramach przygotowań tej inwestycji do terenu budowy została już doprowadzona kanalizacja sanitarna. Obiekt posiada wszelkie nie-
zbędne do rozpoczęcia budowy dokumenty, włącznie z pozwoleniem na budowę.

Komorniki posiadają wprawdzie świetlicę, jednak wybudowaną w czasach gdy dostępne były materiały, które dzisiaj nadają się jedynie do wymiany, 
stąd też konieczny jest remont kapitalny. Najbardziej skorzystają strażacy, którzy będą korzystać z wygospodarowanych na ich potrzeby nowych po-
mieszczeń sanitarno-szatniowych. Warto przypomnieć, że dzięki wsparciu rządowemu OSP Komorniki odebrała niedawno nowoczesny wóz ratowni-
czo-gaśniczy.

Z następnego przedsięwzięcia w ramach prezentowanego programu będą mogli się cieszyć wszyscy mieszkańcy Gminy, nie tylko z Komornik. 
Rewitalizacja zabytkowego parku, to już trzeci w naszej gminie projekt, który pozwoli na przywrócenie dawnego blasku (ale w nowoczesnej sza-
cie) kolejnemu pięknemu niegdyś parkowi.

Rewitalizacja przestrzeni, to główny cel wsparcia unijnego, które ma podnieść atrakcyjność odnawianego obszaru, stąd też ostatnie z pakietu 
działań również dotyczy odnowy obiektu, a konkretnie stawu wiejskiego. Staw w Komornikach zostanie oczyszczony i wzbogacony w ciekawy 
element architektoniczny, a na brzegu pojawią się elementy placu zabaw. W przypadku Komornik jest już gotowe pozwolenie na przebudowę 
strażnicy ze świetlicą, natomiast park i staw będą rewitalizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Na etapie składania wniosku przygotowana 
była koncepcja wykonania prac. Niestety system zaprojektuj i wybuduj nie uwzględnia możliwości wcześniejszego skompletowania dokumen-
tacji, stąd pomimo upływu czasu nie było możliwe przygotowanie projektów technicznych, a więc upłynie jeszcze sporo czasu na przygotowa-
nia do rozpoczęcia zadania.

TARCZA DLA SAMORZĄDÓW
Kwota 2.103.427 zł została przyznana Gminie w ramach rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Fundusz to element tzw. Tarczy 
dla samorządów, na którą przeznaczono wstępnie w skali kraju 6 mi-
liardów zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania Co-
vid-19. Kryterium podziału środków stanowi wysokość środków prze-
znaczonych na inwestycje oraz zamożność gmin i powiatów. Wysoki 
poziom inwestycji w naszej gminie sprawił, że kwota dotacji jest dla 
nas bardzo korzystna. Na obecnym etapie wsparcie traktujemy jako 
zabezpieczenie realizacji już zaplanowanych inwestycji. O założe-
niach funduszu pomocy dla gmin i powiatów poinformował podczas 
spotkania z samorządowcami w Środzie WLKP Premier Mateusz Mo-
rawiecki. Promesę przyznanej kwoty dostarczył do naszej Gminy po-
seł Bartłomiej Wróblewski.

Bardzo dobry odbiór tego programu sprawił, że rząd postanowił po-
dwoić wysokość pomocy dla samorządów o kolejne 6 mld zł. Ta pula 
środków będzie jednak przyznawana w ramach wyznaczonych kryte-
riów, a więc środki trafią do najlepiej ocenionych projektów.

WKRÓTCE BUDOWA ŚCIEŻKI Z KLESZCZEWA  DO NAGRADOWIC
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 

z Kleszczewa do Nagradowic. Brak tego typu infrastruktury, a chociaż-
by bezpiecznego pobocza, nie mówiąc już o zagrożeniach na skrzyżo-
waniu w rejonie Nagradowic były przyczyną kilku wypadków śmiertel-
nych przy drodze wojewódzkiej nr 434. W ramach inwestycji powstanie 
1330m ciągu pieszo-rowerowego, a także parking dla rowerów w rejo-
nie przychodni lekarskiej w Nagradowicach. Newralgiczne miejsca zy-
skają oświetlenie, a na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania 
drogi 434 z drogą Nagradowice-Bugaj powstanie sygnalizacja świetlna 
wzbudzana przez pieszych i rowerzystów. Dodajmy, że w trakcie prze-
budowy jest ulica Sportowa w Kleszczewie. W ramach tej inwestycji po-
wstaje także ścieżka rowerowa o długości ponad 800m. Powstająca trasa 
dla rowerzystów będzie więc miała łącznie ponad 2 km. Obie inwestycje 
powstają dzięki dotacjom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014‒2020.

„SZATNIA NA MEDAL” W TULCACH
29 lipca w hali sportowej w Tulcach miało miejsce podpisanie umo-

wy, której przedmiotem jest udzielenie przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego dotacji na remont pomieszczeń zaplecza hali wido-
wiskowo-sportowej w Tulcach. Wsparcie zostało udzielone w ramach 
trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Koszt całości zadania 
wynosi 128 082,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego wyniesie 64 000,00 zł.

Z ramienia Województwa Wielkopolskiego Umowę podpisała Pau-
lina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
z upoważnienia Skarbnika Gminy Kleszczewo – Agata Kaczmarek oraz 
w imieniu organu wykonawczego – niżej podpisany. W uroczystości 
uczestniczyli również dyrektorzy GOKIS (administrator obiektu) oraz 
ZS w Tulcach (reprezentujący głównych użytkowników).

SOLARIS URBINO 12 W KLESZCZEWIE
11 lipca, na węzłach przesiadkowych w Tulcach i w Kleszczewie mia-

ła miejsce prezentacja jednego z 2 nowych autobusów, które powiększyły 
flotę pojazdów, którymi będą podróżować pasażerowie komunikacji Gmi-
ny Kleszczewo. Zainteresowane osoby miały możliwość zapoznać się 
z pojazdami od zewnątrz i wewnątrz, dla zwiedzających były przygoto-

wane także gadżety. Chętni mieli również możliwość skorzystania z krót-
kiej przejażdżki. Gmina zakupiła 8 autobusów Solaris Urbino 12 oraz je-
den Solaris Urbino 10,5. Dostawa kolejnych 4 sztuk autobusów Solaris 
Urbino 12 jest zaplanowana na początek listopada br.

INWESTYCJE GOSPODARCZE NA TERENIE GMINY
Na terenie Gminy Kleszczewo w fazie realizacji bądź przygotowań (min. 

procedury środowiskowe) są inwestycje o charakterze gospodarczym. Wśród 
największych przedsięwzięć są:

W Śródce projekt przygotowywany przez Hoppecke Baterie Polska 
Sp. z o.o., na ul. Logistycznej 10. To przebudowa i rozbudowa budynku 
produkcyjno-magazynowego z częścią biurową projektowana na terenie 
obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr ew. 6/10, 6/15 
i 6/16 obr. Śródka (razem: 9,2912 ha). W rozbudowywanej części zakła-
du zostanie uruchomiona produkcja baterii akumulatorów, wykonywa-
nych w technologii cienkiej płyty. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
w 3 etapach.

W Komornikach firma EURONYL INVEST Sp. z o.o., ul. Karola Marcin-
kowskiego 1, ze Środy Wlkp. projektuje na działce nr 143 (7,6683 ha) budo-
wę budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz niezbęd-
ną infrastrukturą towarzyszącą. Działalność nowopowstałego zakładu będzie 
polegała na wytwarzaniu elementów tworzyw sztucznych z granulatów metodą wtrysku.

Z rozbudową mamy również do czynienia w przypadku działki nr 80/40 w Nagradowicach. Firma Aluplast kontynuuje przygotowania do budo-
wy zakładu produkcji profili okiennych. Obecnie funkcjonuje już część magazynowo-biurowa, działająca na rzecz zakładu produkcyjnego zloka-
lizowanego w Poznaniu.

W Komornikach już na etapie inwestycji jest zakład w którym produkowane będą tzw. adiuwanty, tj. środki wspomagające działanie środków 
ochrony roślin. Efektem działania tych produktów jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy na powierzchni roślin, co ułatwia dostęp 
składników zawartych w preparatach ochrony roślin. Inwestorem jest firma SMP Agro Sp. z o.o. s.k. z Poznania. Zajmowany przez firmę teren obej-
muje działki o nr 93/28,93/33, 93/34, 114/8, 114/9, 116/17 (razem: 0,7686 ha).

Szczegóły inwestycji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo pod adresem: http://bip.kleszczewo.
pl/?c=616
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Wójt gminy KleszczeWo

Podpisanie umowy na budowę ul. Miętowej

Wizualizacja świetlicy w Nagradowicach

Premier Mazowiecki prezentował FIL w Środzie Wlkp

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sportowej

Podpisanie umowy w tueleckiej hali sportowej

Prezentacja autobusu Solaris Urbino 12 na węzłach przesiadkowych w Tulcach i w Klesz-
czewie

Budowa zakładu firmy SMP Agro Sp. z o.o. s.k.


