
KORONAWIRUS

Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest obecnie na skraju wydolności 
sytemu opieki zdrowotnej. W naszej gminie, zgodnie z komunikatem Po‑
wiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 5 listopa‑
da zachorowały dotąd 94 osoby, z tego 83 to przypadki aktywne, a więc 
osoby te zachorowały w ciągu ostatnich dni i tygodni. Liczba ta nadal ulega 
szybkiemu wzrostowi. Opanowaniu sytuacji nie sprzyjają niepokoje spo‑
łeczne zapoczątkowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji. Apele o skoncentrowanie się na rozwiązaniu w pierwszej kolejno‑
ści najważniejszego z punktu widzenia ogółu społeczeństwa problemu, ja‑
kim jest obecnie gwałtowny wzrost liczby zakażeń i zgonów oraz kurcze‑
nie się możliwości zapewnienia opieki wszystkim wymagającym pomocy, 
przez dłuższy czas nie znajdowały zrozumienia wśród części społeczeń‑
stwa i działaczy politycznych. Czy zwycięży rozsądek? Przekonamy się 
wkrótce, miejmy nadzieję, że będzie to doświadczenie budujące, przywra‑
cające wiarę w zbiorową mądrość Polaków.

Jak realne jest zagrożenie świadczy chociażby zakażenie 4 pracowników 
Urzędu Gminy, w którego konsekwencji w dniach od 6 do 13 październi‑
ka siedziba gminnej administracji była nieczynna, a pracownicy pracowali 
zdalnie. Przypadki zachorowań, chociaż nie tak skoncentrowane, odnoto‑
wano także w innych jednostkach gminnych, jak również w placówkach 
oświatowych działających na naszym terenie – i w tych przypadkach ko‑
nieczna była kwarantanna wśród zagrożonych osób.

Bez precedensu w historii jest także fakt zamknięcia cmentarzy w dzień 
Wszystkich Świętych.

W świetle dotychczasowych doświadczeń, dystans społeczny, maseczki, dezynfekcja i mycie rąk, to środki o znacznej skuteczności w powstrzymy‑
waniu epidemii. Stosując się do zaleceń epidemiologicznych, dajemy szansę uniknięcia zakażenia sobie i osobom z naszego otoczenia.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, proszę o bieżące śledzenie komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w oficjalnych serwisach informacyjnych 
instytucji państwowych, a w przypadku spraw lokalnych na portalu internetowym Gminy.

6 NOWYCH AUTOBUSÓW JUŻ W KLESZCZEWIE
To niecodzienna sytuacja. Do naszej Gminy dotarło 6 fabrycznie no-

wych autobusów Soalaris Urbino 12. Zgodnie z umową zaplanowany 
był odbiór 4 pojazdów, jednak dwa dodatkowe przybyły przed terminem, 
który zaplanowano wstępnie na początek lutego przyszłego roku. Naj‑
prawdopodobniej wcześniej niż przewidywała umowa zostanie dostar‑
czony także ostatni autobus, nieco mniejszy od pozostałych Solaris Urbi‑
no 10,5. Przypomnijmy, w lipcu br. odbyła się prezentacja pierwszych 2 
pojazdów. Tak więc już wkrótce, po uzupełnieniu niezbędnych formal‑
ności, główny trzon gminnej komunikacji będą stanowiły nowe Solarisy. 
Już sukcesywnie wycofywane są sędziwe MAN-y, a także zasłużone Mer‑
cedesy. Wymianę taboru umożliwił Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny 2014‒2020, Oś priorytetowa Energia, Poddziałanie Wspie‑
ranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. W ramach programu 
oddane zostały już do użytkowania węzły przesiadkowe w Kleszczewie 
i Tulcach, w trakcie realizacji jest budowa bazy dla obsługi transportu pu‑
blicznego, jak również budowa ul. Sportowej w Kleszczewie.

KLESZCZEWO W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH GMIN  W POLSCE

Dziennik Rzeczpospolita opublikował „Ranking Samorządów 2020”. Jak to określają autorzy „Ranking Samorządów weryfikuje sprawność i skutecz‑
ność działań władz lokalnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Docenia gminy i miasta dobrze zarządzane, dbające 
o trwałość ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną.” Ranking obejmuje wszystkie gminy w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Kryteria oceny zawierają 
ok. 50 wskaźników w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania.”

W kategorii Gminy wiejskie, na 1537 ocenianych samorządów zostaliśmy sklasyfikowani na 29 pozycji w kraju.
W roku ubiegłym w rankingu zajmowaliśmy jeszcze wyższe bo 12 miejsce. W celu uzyskania możliwie obiektywnego wyniku ocenie poddawane 

są okresy trzyletnie.
W tegorocznej edycji zwycięzcami zostały: Gliwice, Morawica oraz Kleszczów, odpowiednio w swoich kategoriach: miasta na prawach powiatu, 

gminy miejsko‑wiejskie oraz gminy wiejskie.

UMOWA DLA KOMORNIK I NAGRADOWIC
Ważne wydarzenie dla Gminy Kleszczewo, a szczególnie dla 2 sołectw, 

miało miejsce 19 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego. Podpisanie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020 projek-
tu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez re-
witalizację miejscowości Komorniki i Nagradowice”, to ogromna szansa 
na rozwój tych miejscowości. O skali przedsięwzięcia mówi wysokość środ‑
ków na realizację przewidzianych w projekcie działań. Wartość kosztorysowa 
to 5.371.628,38 zł, w tym dotacja z WRPO 2014‒2020 wynosi 4.127.022,03 zł. 
W ramach powyższych środków będzie wybudowana świetlica w Nagrado‑
wicach, a także zostanie przeprowadzony kapitalny remont wraz z przebu‑
dową świetlicy w Komornikach. Miejscowość Komorniki oraz okoliczni 
mieszkańcy skorzystają na rewitalizacji zabytkowego parku. Rekultywacji 
zostanie poddany także staw w centrum Komornik.

Możliwość pozyskania tak dużych środków jest wynikiem udzia-
łu w jeszcze innym programie unijnym. To „Program rewitalizacji 
dla Gminy Kleszczewo”, którego opracowanie było warunkiem nie-
zbędnym do ubiegania się o dotacje na konkretne działania – całość 
środków na przygotowanie tego dokumentu pozyskaliśmy z WRPO. 
Wybór miejscowości Nagradowice i Komorniki wynika z kryteriów za‑
łożonych w tym programie. W celu uzmysłowienia zakresu czasowego 
starań o wsparcie warto wskazać, iż prace nad Programem rewitaliza‑
cji Dla Gminy Kleszczewo zostały podjęte w 2016 roku. Program ten 
został uchwalony w 2017 roku, w samą porę, gdyż w tym też roku zo‑
stał ogłoszony nabór w ramach WRPO na rewitalizację. Jak już wiemy 
szczęśliwe zakończenie zabiegów miało miejsce w październiku 2020, 
a więc po 4 latach od ich rozpoczęcia. Z taką sytuacją mamy do czy‑
nienia w przypadku większości programów o wysokiej wartości – są 
to zawsze działania wieloletnie, poprzedzone opracowaniem dokumen‑
tów programowych, przygotowaniem budżetu (konieczność zapewnie‑
nia możliwości zapewnienia udziału własnego), sporządzenia studium 
wykonalności i opracowania wniosku z wykorzystaniem atutów dają‑
cych szansę na wysoką lokatę podczas oceny. Umowę w imieniu Samo‑
rządu Województwa Wielkopolskiego podpisał Marszałek Marek Woźniak, ze strony Gminy Kleszczewo niżej podpisany.

Do partnerstwa w realizacji projektu zaproszono Stowarzyszenie „Pomagam” oraz Wielobranżową Spółdzielnie Socjalną” EMA”.
 

KONKRETYZUJE SIĘ REALIZACJA OZE
Dobiega końca procedura przetargowa dotycząca dwóch z trzech komponentów programu budowy na terenie Gminy instalacji Odnawialnych Źró‑

deł Energii – są to kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Po skompletowaniu dokumentów i zakończeniu oceny, ok. połowy listopada na‑
stąpi podpisanie umów z wykonawcami. W przypadku trzeciego komponentu, tj. montażu pomp ciepła, 30 października miało miejsce otwarcie ofert 
i rozpoczęła się procedura oceny. Wykonaniem zamówienia są zainteresowane 3 firmy. Termin realizacji całości programu to 30 czerwiec 2021 roku.

Projekt pod nazwą „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin Kleszczewo oraz Krzykosy”, na etapie złożonego wniosku prze‑
widywał wykonanie w obu gminach 329 instalacji fotowoltaicznych, 93 kolektorów słonecznych oraz 50 gruntowych pomp ciepła. Liczba zaplano‑
wanych źródeł energii wynikała z liczby złożonych wniosków, co miało miejsce w 2017 roku. Całkowita wartość projektu to 11.327.585,28 zł, w tym 
8.845.198,60 zł to dotacja z WRPO 2014‒2020, pozostałą sumę (minimum 15% oraz koszty niekwalifikowane do dofinansowania) mają wnieść koń‑
cowi beneficjenci, a więc zainteresowani mieszkańcy obu gmin.

Złożony w 2017 roku przez Gminę Kleszczewo w imieniu obu samorządów wniosek został oceniony pozytywnie, jednak początkowo nie otrzymał 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie się alokacji środków. W ramach oszczędności i przesunięć w budżecie WRPO, dostępne środki zwięk‑
szono i dzięki temu dofinansowaniem objęto kolejną grupę beneficjentów, w tym nasz projekt. 31 maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu została podpisana umowa o przyznaniu środków unijnych na realizację programu OZE. Zanim uruchomiono procedury przetargowe, 
ze względu na dwuletni upływ czasu od opracowania założeń i duże zmiany na rynku konieczne było uaktualnienie i uzgodnienie na nowo specy‑
fikacji przetargowej. Zmiany w dokumentacji to nie był jedyny problem. Informacja o wyczerpaniu alokacji spowodowała rezygnację części chęt‑
nych, którzy nie chcieli czekać na ewentualne zwiększenie puli pieniędzy na działanie w zakresie OZE. Nadal jest jeszcze możliwość przystąpienia 
do programu w zakresie paneli słonecznych. Niestety wymienione przeszkody nie wyczerpały pasma trudności. Ogłaszany czterokrotnie (!) przetarg 
na najbardziej skomplikowane instalacje, jakimi są w tym przypadku pompy ciepła, nie przyniósł rozstrzygnięcia ze względu na zbyt wygórowane 
ceny oferowane przez wykonawców. Ze względu na wysoką wartość dostaw objętych przetargiem, zamawiających obowiązuje procedura unijna, 
bardziej skomplikowana i wymagająca znacznie dłuższych terminów niż w przypadku procedur krajowych.

Termin wykonania instalacji to 7 miesięcy od podpisania umowy.

AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH
Nasza Gmina uczestniczyła w programie „Akademia kompetencji 

cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kleszczewo” współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014‒2020. Przepro‑
wadzono 13 szkoleń dla 151 osób w tematyce: Rodzic w Internecie; 
Działam w sieciach społecznościowych; Tworzę własną stronę interne‑
tową (blog); Rolnik w sieci.

Ponadto w ramach projektu zakupiono 10 laptopów, które w dniu 30 
września 2020 r. zostały przekazane Zespołowi Szkół w Kleszczewie. 
Całkowita wartość projektu to 84.000 zł.

UNIJNE WSPARCIE DLA GOK-u
Podpisana została umowa w sprawie dofinansowania z PROW projektu „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie GOK 

w Kleszczewie, sprzyjające podniesieniu jakości życia mieszkańców, ich integracji i aktywizacji”. Wartość projektu 74 956,44 zł, w tym dofi‑
nansowanie w wysokości 63,63%, tj. 47 694,78 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Trakt Piastów.

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 
W ŚRÓDCE  I TANIBORZU

Dwa sołectwa z naszej Gminy skorzystają z wsparcia Samorządu Wo‑
jewództwa Wielkopolskiego.

Pierwszy z projektów nosi tytuł „Oaza rodzinnego relaksu w Śródce”. 
Dofinansowanie pochodzi z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach 
X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekt obejmuje budowę 
placu zabaw składającego się z huśtawki „Bocianie Gniazdo”, linarium „Pi‑
ramida”, zestawu zabawowego, piaskownicy. Całość uzupełnia ogrodzenie 
o długości 76m oraz tablica z regulaminem. W ramach zadania przewidziana 
jest praca własna mieszkańców. Całkowita wartość projektu to 77 555,80 zł, 
dofinansowanie wynosi 30 000,00 zł, wkład Gminy 33 555,88 zł, a wkład so‑
łectwa 14 000 zł. Wkład pracy mieszkańców wyceniony został na 26 270,00 
zł.

Drugi projekt zatytułowany „Zagospodarowanie przestrzeni cen-
trum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu” zo‑
stał zgłoszony do VIII edycji konkursu pn. „Odnowa wsi szansą dla 
aktywnych sołectw” organizowanego w ramach wzmiankowanego po‑
wyżej programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Polega on na zagospo‑
darowaniu przestrzeni publicznej w tej miejscowości poprzez zakup 
stolika do gry w szachy, 2 ławek, zestawu koszy do segregacji śmie‑
ci, 3 koszy ulicznych, 2 pięciostanowiskowych stojaków rowerowych 
i 2 donic.

Całkowita wartość projektu to 7.635,00 zł, dofinansowanie z budżetu 
Samorządu Wojewódzkiego 2 800,00 zł, wkład Gminy 3 835,00 zł, wkład 
sołectwa 1 000,00 zł.

Wniosek do programu Wielkopolska Odnowa Wsi został złożony rów‑
nież na budowę tyrolki przy strażnicy OSP w Gowarzewie. Niestety, 
w tym przypadku rozstrzygnięcie było niekorzystne. Pomimo braku do‑
finansowania urządzenie będzie wykonane w całości z budżetu Gminy, 
w tym z Funduszu Sołeckiego 13 000 zł oraz z dodatkowo wyasygnowa‑
nej sumy z budżetu 23 162 zł.

RAPORT Z INWESTYCJI
Pomimo pandemii w naszej gminie dotąd kontynuowana jest realizacja bardzo dużego zakresu robót. Jeżeli nie nastąpi drastyczne pogorszenie sytu‑

acji, to dotychczasowy ubytek dochodów, jak również wzrost wydatków związany z walką z pandemią powinny zrekompensować środki z tarczy uzy‑
skane przez naszą gminę z budżetu Państwa. Niezależnie część wydatków inwestycyjnych dodatkowo zabezpieczono kredytem. Niestety gwałtowny 
rozwój pandemii, sukcesywnie zwiększane ograniczenia gospodarki, a przy tym destabilizacja społeczna, to niekorzystny prognostyk na przyszłość, 
zwłaszcza że na skalę optymizmu miał dotąd także wpływ wysoki poziom inwestycji, w tym zagranicznych. Trudna sytuacja kraju może być przyczy‑
ną zmiany planów wśród inwestorów, a co za tym idzie nie uzyskamy zakładanych efektów inwestycji gospodarczych.

Budynek dla OPS oraz Policji posiada już pozwolenie na użytkowanie. Dostarczane jest wyposażenie – w przypadku Ośrodka Pomocy Społecz‑
nej większość wyposażenia to meble i sprzęt, które zostaną przeniesione ze starej siedziby. Od początku listopada do jednego z pomieszczeń została 
przeniesiona administracja gminnej oświaty, następnie sukcesywnie zasiedlą budynek Ośrodek Pomocy Społecznej i placówka Policji. Do pełnego za‑
siedlenia budynku jest konieczne zagospodarowanie terenu po stronie przebudowywanej ul. Sportowej, gdzie są przewidziane miejsca parkingowe dla 
klientów. Ważna informacja jest taka, iż w nowej siedzibie będzie też nowa forma organizacji Policji w randze posterunku. Dzięki osobistemu wspar‑
ciu Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka, Gmina będzie miała zrekompensowaną znaczną część wydatku poniesionego na budowę. 
Powierzchnia budynku przeznaczona dla policjantów wraz z połową udziału w gruncie zostaną wykupione na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu.

Jeżeli chodzi o ul. Sportową w Kleszczewie, przy której położony jest 
budynek dla OPS i Policji, to dobiegają końca prace brukarskie, wykona‑
ne jest już nowe oświetlenie. Przy szkole powstaje parking dla rowerów. 
Układana jest masa asfaltowa na jezdni oraz ścieżce rowerowej. Inwesty‑
cja ma wsparcie z budżetu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regio‑
nalnego Programu Operacyjnego.

Trwa wielka inwestycja, również z udziałem środków unijnych 
z WRPO – budowa zaplecza technicznego dla komunikacji gminnej. 
Równolegle do prac związanych z obiektami kubaturowymi wykonywa‑
ne są sieci infrastruktury podziemnej i podbudowa pod nawierzchnie.

Kolejne duże inwestycje, to budowy ulic. Na ulicy Waniliowej w Go-
warzewie zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Obecnie wykonywana jest podbudowa pod nawierzchnię ulicy, rozpoczę‑
to także układanie kostki betonowej. W przypadku ul. Miętowej w tej sa‑
mej miejscowości budowana jest kanalizacja sanitarna, wkrótce wyko‑
nawca zadania przystąpi do budowy ulicy. Do FDS na rok przyszły został 
złożony wniosek o dotację do budowy ul. Szałwiowej oraz odcinka ul. 
Lawendowej łączącego ul. Szałwiową z ul. Waniliową.

Zarówno na budowę ulicy Waniliowej, jak i ul. Miętowej pozyskali‑
śmy środki z naborów ogłoszonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kanalizacja sanitarna w tych ulicach jest wykonywana ze środków 
własnych Gminy.

W Tulcach zakończona została budowa ostatniego fragmentu ul. Bukowej. Wcześniej zakończono budowę połączenia ul. Orzechowej z ul. Lilio-
wą oraz przedłużenia chodnika na ul. Fiołkowej do skrzyżowania z ul. Konwaliową.

Trwa proces inwestycyjny związany z budową ścieżki rowerowej z Kleszczewa do Nagradowic – zwycięzca przetargu na kompleksową realizację 
zadania przygotowuje dokumentację projektową. To już kolejna inwestycja wspierana przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny z wyko‑
rzystaniem środków europejskich. Przypomnijmy, że w tym samym trybie jest przygotowywana inwestycja Powiatu Poznańskiego przy partnerstwie 
Gminy Kleszczewo – budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo etap I.

Dobiegł końca jest remont szatni przy hali sportowej Tulcach w ramach programu samorządu wojewódzkiego „Szatnia na medal”. Z dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego skorzystaliśmy także w poprzedniej edycji programu – wówczas wyremontowana została szatnia w Kleszczewie.

Ważną inwestycją z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców jest budowa oświetlenia ulicznego. Pomimo wydłużenia termi‑
nu realizacji do końca października wykonawca nie zdołał się wywiązać z zadania. Przyczyną jest COVID-19. Choroba wywołuje większą niż normalnie 
absencję chorobową zarówno u wykonawców, jak i dostawców materiałów, czy kooperantów. Część opraw już świeci, pozostałe będą wykonane wkrótce, 
miejmy nadzieję, że również w nieodległym czasie rozświetlą ulice – odnośnie terminu włączenia energii decydujący głos ma jej dostawca.

Wracając do dużych przedsięwzięć, należy wymienić budowę oczyszczalni ścieków w Nagradowicach – prace prowadzone są na całym zakre‑
sie zadań. Termin zakończenia prac, także z przyczyn wymienionych powyżej, zostanie prawdopodobnie przesunięty z grudnia br. na marzec 2021 r.

Prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody są prowadzone w Krerowie. Obecnie przystąpiono do wykonania nowych posadzek, 
planowany termin montażu nowych urządzeń to koniec bieżącego roku.

Gmina wspiera również zadania związane z utrzymaniem zabytków. Sukcesem parafii kleszczewskiej jest odrestaurowanie zabytkowego drew-
nianego kościoła.

Bogdan Kemnitz

Wójt gminy KleszczeWo

Pobieranie wymazów do badania na obecność wirusa Covid -19

Cmentarz parafialny w Kleszczewie1 listopada 2020 roku.

Nowe autobusy wjeżdżają do Kleszczewa

Symboliczne przekazanie 6 autobusów przez przedstawiciela firmy Solaris Nowe autobusy na węźle w Kleszczewie

Park w Komornikach

Podpisanie umowy na rewitalizację Komornik i Nagradowic

Szkolenie w ramach „Akademii Kompetencji Cyfrowych”

Budowa tyrolki w Gowarzewie

Plac zabaw w Śródce

Ostatnie prace w sąsiedztwie budynku dla OPS i Policji

gminne inwestycje

Wnętrze Posterunku Policji

Prace brukarskie na ul. Sportowej w Kleszczewie Układanie masy asfaltowej na ul. Sportowej w Kleszczewie

Wnętrze nowej hali nr 2 bazy ZK Wnętrze nowej hali nr 4 bazy ZK Utwardzanie terenu bazy ZK

Hall Ośrodka Pomocy Społecznej

Teren budowy bazy Zakładu Komunalnego

Wnętrze reaktora oczyszczalni scieków w NagradowicachBudowa oczyszczalni scieków w Nagradowicach

Budowa ul. Waniliowej w Gowarzewie Ulica Bukowa w Tulcach Nowe latarnie na ul. Szkolnej w Tulcach

Nowe latarnie na ul. Konwaliowej w Tulcach Budowa kanalizacji sanitarnej na Miętowej w Gowarzewie

Stara i nowa oczyszczalnia scieków Wsparcie remontu zabytkowego kościóła w Kleszczewie


