
OTWARCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 1 lipca miała miejsce uroczystość otwarcia oczyszczalni ścieków w 

Nagradowicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Rady 
Gminy Kleszczewo Marek Maciejewski, Prezes Zarządu Spółki Zakład 
Komunalny w Kleszczewie Ryszard Pomin, Prezes Zarządu PRZEM-
-GRI (generalny wykonawca) Andrzej Chomański oraz Wójt Gminy 
Kleszczewo Bogdan Kemnitz. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie ks. Tomasz Nawrocki. Mar-
szałek Marek Woźniak w swoim wystąpieniu podkreślił dużą determi-
nację Gminy w rozwiazywaniu problemów gospodarki ściekami, o czym 
świadczy min. wysoki udział środków własnych w zrealizowanej właśnie 
inwestycji. Warto dodać, że o słuszności tego spostrzeżenia świadczy tak-
że duży zakres budowy sieci kanalizacyjnych, zrealizowany na wyłączny 
koszt Gminy w trakcie budowy ulic. 

Nowa oczyszczalnia ścieków zastąpiła w całości dotychczasową, któ-
ra została zdemontowana i usunięta. Otwarty właśnie obiekt jest przysto-
sowany do obsługi 4999 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Obiekt jest kubaturowo przygotowany w taki sposób, by w miarę rozwoju sieci 
kanalizacyjnej, po uzupełnieniu wyposażenia, mógł przyjąć dwukrotnie więcej ścieków niż obecny limit (wykorzystany w ok. 50%), co zapewnia 
docelowo możliwość przyjęcia ścieków z wszystkich miejscowości naszej gminy. W przyszłości, w miarę wzrostu liczby mieszkańców, jest możli-
wa dalsza rozbudowa. 

W skład przedsięwzięcia, w ramach którego powstała oczyszczalnia ścieków, weszła też budowa kanalizacji sanitarnej.
Budowa samej oczyszczalni kosztowała 12.088.520,18zł. Inwestycja uzyskała wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa). Wysokość dofinansowania to 4.637.097,86zł. Odcinki kanaliza-
cji sanitarnej powstały w Kleszczewie (nowa zabudowa przy ul. Lipowej) oraz w Bylinie (budynki położone w sąsiedztwie ul. Sportowej w Kleszczewie). 
Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej to 1816m. Włączenie budowy kanalizacji do projektu, pozwoliło uzyskać dodatkowe cenne punkty 
przy ocenie wniosku, jednak koszt kanalizacji – 1.868.937,78zł, musiał być w całości pokryty z budżetu Gminy. W ramach robót dodatkowych wykona-
no także część budowlaną drugiego reaktora biologicznego, który umożliwi w przyszłości, wspomniane wyżej, podwojenie przepustowości oczyszczal-
ni. Wykonanie tych prac na obecnym etapie było korzystniejsze finansowo i organizacyjnie niż podejmowanie ich w przyszłości na zagospodarowanym 
terenie obiektu. 

Całkowity koszt projektu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją to 14.088.520,18 zł. Dotacja unijna pokryła 1/3 tej sumy, pozostałe środki zabez-
pieczyła Gmina – w części w ramach dokonanego już dokapitalizowania spółki komunalnej, w części w postaci zabezpieczenia odpowiednich środków 
w wieloletniej prognozie finansowej, na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. W miarę rozwoju sieci i wzrostu liczby klientów wnoszących opłaty za 
ścieki zakłada się, że spłatę zobowiązań będzie przejmował Zaklad z bieżących dochodów. 

Inwestorem oczyszczalni w ramach powyższego montażu finansowego był Zakład Komunalny, który będzie zajmował się eksploatacją tej insta-
lacji. W trakcie realizacji zadania na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Prezesa Spółki Ryszarda Pomina, którego doświadczenie i wiedza w za-
kresie budownictwa spotkały się także z wysoką oceną wykonawców budowy. 

Ogromny wysiłek finansowy, który jest związany z budową oczyszczalni to konieczna inwestycja wybiegająca daleko w przyszłość, ponieważ otwie-
ra możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej na całym obszarze gminy, a także ułatwia uzyskanie wsparcia zewnętrznego na pokrycie dalszych kosztów 
tych inwestycji.

WKRÓTCE NASTĘPNE INWESTYCJE KANALIZACYJNE
Budowa oczyszczalni ścieków, to symboliczne rozpoczęcie nowego etapu rozbudowy sieci kanalizacyjnych. Budowa sieci w kierunku zachodnim zo-

stała już zapoczątkowana odcinkiem kanalizacji wykonanym od oczyszczalni ścieków przez miejscowość Nagradowice (również z udziałem środków 
UE-WRPO). W najbliższym czasie ruszy procedura przetargowa na budowę kanalizacji z Nagradowic (od miejsca zakończenia poprzedniej inwestycji) 
do Komornik, do głównej przepompowni ścieków w tej miejscowości, w pobliżu strażnicy OSP. Równolegle z budową przez Gminę kolektora od Nagra-
dowic do głównej przepompowni w Komornikach, odcinek sieci przesyłowej od strony autostrady wybuduje firma Hoppecke Baterie Polska – efekt tej 
inwestycji zostanie przekazany Gminie i posłuży do przyłączenia przyległych do tego kolektora indywidualnych posesji. Wybudowanie tak długiego od-
cinka sieci przesyłowej, to kolejny element wybiegającej w przyszłość strategii pozyskania środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Komor-
nikach, Gowarzewie, Szewcach, Taniborzu i Bylinie, a także Tulcach – najpierw w części tej wioski przylegającej do Gowarzewa, docelowo całej miej-
scowości. Ponieważ z punktu widzenia oceny wniosków o dofinansowanie liczy się efekt, min. w postaci liczby przyłączy przypadających na 1km sieci, 
istnienie sieci przesyłowych pomiędzy miejscowościami pozwala na poprawę wskaźnika punktacji. Na drugim końcu zaprojektowanej już sieci kanalizacji 
sanitarnej są odcinki budowane w ulicach w Gowarzewie – zaawansowanie prac w tym rejonie również ma na celu ułatwienie pozyskania dofinansowania. 
Aby Gmina mogła w przyszłości dużo zyskać, dzisiaj musi wiele zainwestować i to właśnie robimy. Podjęcie w krótkim czasie kolejnego, tak kosztownego 
zadania jakim jest budowa kanalizacji do Komornik, jest możliwe między innymi dzięki wsparciu jakie uzyskała Gmina z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, z którego na budowę kanalizacji w Komornikach uzyskaliśmy 5 mln zł. Na kanalizację sanitarną w rejonie Gowarzewa (ulica Siekierecka, w 
przypadku budowy tej ulicy przez Powiat) przeznaczymy także część kwoty pozyskanej z wcześniejszej transzy RFIL, która wynosiła 2,5 mln zł. Kanali-
zacja to nie tylko cel sam w sobie, ale również otwarcie możliwości obniżenia kosztów przebudowy dróg, stąd też będzie to pierwszoplanowy punkt starań 
o kolejne środki z funduszy zewnętrznych w najbliższych latach.

NOWE BOISKO W MARKOWICACH
Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w 

Markowicach przewiduje w sąsiedztwie istniejącej świetlicy wiej-
skiej i placu zabaw modernizację boiska trawiastego, założenie par-
ku wiejskiego oraz wybudowanie boiska o sztucznej nawierzchni. 
Ostatni z wymienionych elementów tego planu właśnie wpisał się w 
krajobraz wioski. Boisko zostało zaprojektowane pod kątem potrzeb 
niewielkiej miejscowości, tak aby z niego korzystać mogły nawet 
pojedyncze osoby. Wymiary obiektu to 12 x 22 m, a więc standard 
dla boiska do gry w siatkówkę. Boisko ma służyć także jako wie-
lofunkcyjne, do rekreacyjnej gry w tenisa ziemnego, kosze do koszy-
kówki umożliwią trening rzutów do kosza nawet jednej osobie, a mi-
nibramki pozwolą niewielkiej grupce uczestników na super zabawę z 
piłką nożną. Boisko jest ogrodzone panelami o wysokości 4m, co za-
bezpieczy przed wybieganiem po piłkę poza boisko. Koszt inwesty-
cji wraz z wyposażeniem to 125.827,69zł, w tym kwota 35.536,00 zł 
została wygospodarowana przez Markowice z Funduszu Sołeckiego. 

  SKATE PARK W TULCACH
Decyzja zebrania wiejskiego w Tulcach została podjęta w obecności de-

legacji młodzieży – wnioskujemy o budowę skateparku. Sołectwo deklaruje 
udział finansowy w budowie i zwraca się o dofinasowanie z budżetu Gmi-
ny. Jednoznacznie wskazano również lokalizację w sąsiedztwie istniejącego 
placu zabaw przy hali sportowej. Ze względu na wysoki koszt inwestycji w 
pierwszym roku ma powstać płyta placu, w kolejnych latach będą monto-
wane elementy wyposażenia. Ponieważ z różnych względów przygotowa-
nie formalne i finansowe inwestycji nie było możliwe do wykonania w roku 
ubiegłym,stąd też obecnie wraz z płytą o powierzchni 600 m kw. pojawił 
się pierwszy element do zabawy. Wydatki poniesione dotąd na budowę ska-
teparku to 141 741,51 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Tulce 27 
944,30 zł.

KOLEJNE DOFINASOWANIE NA BUDOWĘ ULIC
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg udzieli wsparcia naszej Gminie w kon-

tynuacji budowy ulic w Gowarzewie. Przedmiotem dofinansowania jest bu-
dowa ulicy Szałwiowej oraz fragmentu ulicy Lawendowej (odcinek łączący 
z ul. Waniliową od strony ul. Siekiereckiej. Koszt zadania to 1.507.654, do-
finansowanie wynosi 50% wartości inwestycji, a więc 753.827 zł. Koszt za-
dania będzie większy ze względu na przyjętą przez Gminę generalną zasadę 
układania sieci kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem nawierzchni drogi. 
Kanalizacja sanitarna jest w całości finansowana z budżetu Gminy, jednak 
powstanie spójnej sieci kanalizacyjnej, może pozwolić w przyszłości, po 
wykonaniu kanału przesyłowego łączącego sieć z oczyszczalnią ścieków, 
na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. 

Umowa na dofinansowanie z RFRD została podpisana w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zieliń-
skiego, wójta gminy Kleszczewo Bogdana Kemnitz oraz skarbnik Agatę 
Kaczmarek. Został ogłoszony przetarg na budowę.

UNIJNA POMOC NA DOPOSAŻENIE GOK
Oprócz wymienionych powyżej przedsięwzięć w trakcie realizacji jest 

projekt unijny, którego beneficjentem jest Gmina, dotyczący doposażenia 
Gminnego Ośrodka Kultury. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru po-
przez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie” to projekt 
realizowany w ramach PROW 2024-2020 (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”), gdzie instytucją pośredniczącą w pozyskiwaniu środ-
ków jest Stowarzyszenie Trakt Piastów, którego współzałożycielem jest na-
sza Gmina. W ramach zadania zakupione są zestawy zasłon, rolet i kurtyn 
okiennych, wyposażenie pracowni ceramicznej, scena, girlandy świetlne, 2 
wózki transportowe. Koszt zadania to 78.310.,27zł, kwota dotacji z PROW 
wynosi 47.694zł.

  MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Na różnym etapie zaawansowania jest realizacja programu  „OZE – 

Wytwarzanie  źródeł odnawialnych na terenie gmin Kleszczewo i Krzy-
kosy”.  Inwestycja składa się z 3 komponentów i jest przewidziana do 
wykonania w formule zaprojektuj  i wybuduj.  Obecnie trwa montaż ko-
lektorów słonecznych – w tym przypadku najwcześniej rozstrzygnięto 
przetarg, stąd stosunkowo wysokie zaawansowanie prac.  Drugie w kolej-
ności rozstrzygnięcie postępowania na zamówienie publiczne miało miej-
sce w  przypadku paneli fotowoltaicznych – zostały przygotowane projek-
ty instalacji i wykonawca przystąpił do pierwszego etapu montażu. Nadal 
trwa jeszcze procedura przetargowa dotycząca pomp ciepła. Zapadła już 
decyzja odnośnie wyboru wykonawcy, jednak należy mieć na uwadze, że 
zwieńczeniem postępowania jest podpisanie umowy z wykonawcą. Prze-
targ na dostawę i montaż pomp ciepła okazał się najtrudniejszym do prze-
prowadzenia nie tylko w przypadku projektu OZE, ale w ogóle od czasu 
obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie było 
unieważniane 5 razy, obecnie toczy się 6 przetarg. Przyczyny unieważnia-
nia to zbyt wysokie wartości ofert, bądź też  błędy w ofertach.

WSPARCIE I NAGRODA Z PROGRAMU WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
W ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi” nasza Gmi-

na podpisała umowę na dotację z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, do którego zgłoszony został pro-
jekt zainicjowany przez sołectwo Gowarzewo pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – rozbudowa Centrum Ak-
tywności Rodzinnej w Gowarzewie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i jego efektem będzie zestaw do 
Street Workout, który uzupełni wyposażenie terenu rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Gowarzewie. Koszt 
przedsięwzięcia wynosi 53.899,21zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 27.000zł, środki z Funduszu 
Sołeckiego przeznaczono 10.000zł, dodatkowe środki z budżetu gminy to 2.022,41zł. 

W roku ubiegłym projekty w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi realizowane były w 2 sołectwach, tj. w Ta-
niborzu i Śródce. Sołectwa uczestniczące w programie WOW mogą zostać zgłoszone do konkursu „Aktywna 
Wieś Wielkopolska”. Wśród laureatów rozstrzygniętej niedawno IV edycji tego konkursu, w gronie 33 sołectw 
znalazła się Śródka. Oprócz tytułu sołectwo otrzymało nagrodę w wysokości 3 tys. zł. Do konkursu zgłoszona 
była zrealizowana w ubiegłym roku budowa placu zabaw przy strażnicy OSP (plac w poprzedniej lokalizacji zo-
stał zlikwidowany).

 
ĆWICZENIA STRAŻAKÓW

W sobotę 26 czerwca br. w Markowicach zostały przeprowadzone ćwi-
czenia Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kleszczewo. Oprócz 6 za-
stępów strażaków z jednostek z OSP Kleszczewo, Gowarzewo, Komorniki 
i Krzyżowniki-Śródka w ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy strażaków 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 z Krzesin. Ćwiczeniami kierował 
zastępca dowódcy JRG nr6. Głównym celem ćwiczeń, w których udział 
wzięło 38 strażaków z naszej gminy, było rozwinięcie linii do podawa-
nia wody na dużą odległość poprzez wykorzystanie dużej liczby wozów 
gaśniczych. Ten sposób organizacji akcji gaśniczej może być szczególnie 
przydatny w przypadku konieczności działania w niedostępnym terenie, 
gdzie nie jest możliwy swobodny dostęp większej liczby samochodów ga-
śniczych – wówczas kilka, bądź kilkanaście wozów strażackich rozstawio-
nych od miejsca poboru wody do miejsca prowadzonej akcji jest w stanie 
dostarczyć wodę na dużą odległość dla kilku linii gaśniczych działających 
jednocześnie w rejonie objętym ogniem. 

Podsumowanie wspólnych ćwiczeń miało miejsce w Gminnym Centrum Tradycji i Szkoleń OSP w Kleszczewie. Szkolenie pokazało jak dużym po-
tencjałem dysponują obecnie jednostki OSP w naszej gminie – dotyczy to zarówno ilości i klasy sprzętu jak również jakości wyszkolenia strażaków. 

CZAS PANDEMII

Chociaż pandemia trwa nadal, to w naszym kraju w ostatnich tygo-
dniach sytuacja się znacznie ustabilizowała. Temat schodzi z pierw-
szych stron mediów, likwidowane są kolejne ograniczenia, co najważ-
niejsze – dzieci wróciły do szkół, szkoda że na tak krótko, bo tuż przed 
wakacjami. W naszej gminie w momencie przygotowywania tego mate-
riału, wg informacji uzyskanej od Policji – na kwarantannie przebywa 
16 osób, w tym 12 obcokrajowców. Żadna z osób nie podlegała kontroli 
w wyniku pozytywnego wyniku testu na Covid-19. Ze względu na dy-
namikę sytuacji, bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Gminy 
w związku z pandemią proszę śledzić na stronie internetowej Gminy.

Pomimo korzystnego rozwoju sytuacji musimy być przygotowani na 
możliwe odwrócenie obecnego trendu – z taką sytuacją mamy do czynie-
nia w wielu krajach za sprawą nowych wariantów Covid-19, które wyka-
zują wzmożone możliwości rozprzestrzeniania się. Szczególną czujność 
należy zachować planując wyjazdy wakacyjne.

Sukces szczepień, ale ...
Zapowiadane w poprzednim numerze otwarcie punktu szczepień w hali sportowej w Kleszczewie stało się faktem. Wzorcowo zorganizowany przez 

Gminę punkt, przy dużym zainteresowaniu mediów rozpoczął pracę 16 kwietnia br. Dotąd (do 9 lipca) podanych zostało 4312 szczepionek, w tym 
2217 osób zaszczepionych zostało pierwszą dawką i 2095 drugą. Zdecydowana większość podanych dawek to najbardziej oczekiwane przez pacjen-
tów preparaty firmy Pfizer. 

Pomimo imponującej skali szczepień, powstały z inicjatywy naszej Gminy punkt szczepień w hali sportowej w Kleszczewie, to tzw. punkt popu-
lacyjny. Punkty takie działają zwykle przy przychodniach lekarskich, w odróżnieniu od powstałych niedawno ponadgminnych Punktów Szczepień 
Powszechnych, których tworzenie w ramach Narodowego programu szczepień zlecono powiatom – takich punktów na terenie powiatu poznańskiego 
powstało 7. 

Sukces punktu szczepień w naszej Gminie to przede wszystkim zasługa wszystkich osób zaangażownych w obsługę pacjentów, począwszy od pra-
cowników OPS i Urzędu Gminy, po niezawodnych strażaków z gminnych jednostek OSP z Prezesem ZG OSP Janem Rajcheltem na czele, a także za-
trudnionych przez podmiot szczepiący pielęgniarek – wszystkim należą się serdeczne podziękowania. 

Skąd to „Ale...” na wstępie ? 
To jak wyglądała praca punktu szczepień w ramach organizacji i obsługi zapewnionej przez Gminę to tylko jedna strona medalu. Niestety były też 

skargi pacjentów na bałagan związany z odwołanymi terminami szczepień (na szczęście sporadycznymi), jak również z brakiem informacji o wykona-
nych szczepieniach na koncie pacjenta, czy też o terminach drugiej dawki (przez inne podmioty szczepiące zapisywanych na karcie podczas podawa-
nia pierwszej dawki). To niedociągnięcia, niezależne od Gminy, za które całkowitą odpowiedzialność ponosi Szpital Podolany, jako podmiot szczepią-
cy, upoważniony do zamawiania szczepionek i rejestrowania pacjentów do systemu. Należy o tym wspomnieć, ponieważ pacjenci, byli przez podmiot 
szczepiący błędnie informowani, a przykre uwagi kierowane były do tych, którzy bezinteresownie pomagali w organizacji szczepień. 

Niezależnie od szczepień w gminnym punkcie na ul. Poznańskiej 2, w Kleszczewie na ul. Poznańskiej 6 są nadal prowadzone szczepienia przez tzw. 
Mobilny Punkt Szczepień, z przychodni Obst Ambulans z Obornik. W tym punkcie rejestracja pacjentów odbywała się dotąd poprzez system ogólno-
polski, stąd też trudniej było mieszkańcom naszej gminy skorzystać z możliwości zaszczepienia. Szczepienia są prowadzone od 31 stycznia br. Tutaj 
podanych zostało do 9 lipca 1113 szczepionek, w tym 568 pierwszej dawki i 546 drugiej.

PRZEWRÓT W GOSPODARCE ODPADAMI

Wyjście Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej, spowodowało rozpad związku i ko-
nieczność organizacji od podstaw systemu gospodarki odpadami na ob-
szarze wszystkich 9 gmin tworzących od 2010 roku tę organizację. 

Gmina Kleszczewo należy do tych, które znalazły się w najtrudniej-
szej sytuacji. Wg danych z ZM GOAP, system w naszej gminie gene-
rował najwyższe koszty w przeliczeniu na mieszkańca. Aby mieszkań-
cy mogli pokryć koszty odbioru odpadów, opłata powinna wynosić ok. 
52 zł na osobę. Opłata od mieszkańca wynosi obecnie 25zł w zabudo-
wie wielorodzinnej i 28zł w jednorodzinnej. Zgodnie z obowiązującą w 
ZM GOAP zasadą, niezależnie od wyników przetargów w poszczegól-
nych 15 sektorach opłata za odpady była wszędzie jednakowa. Ponie-
waż wielkość wpływów z opłat w Poznaniu bilansowała się z kosztami obsługi systemu we wszystkich 7 sektorach na terenie miasta, a koszty w 
sektorach „gminnych” przerastały wpływy, Prezydent Miasta stwierdził, że czas skończyć z finansowaniem przez poznaniaków wywozu śmieci z 
ościennych gmin. Odrębną kwestią jest jaki wpływ na ukształtowanie się obecnego rynku usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
wywarł sam Poznań, który samodzielnie kontrolował (w mniejszym lub większym stopniu poprzez udział w spółkach i partnerstwie publiczno-pry-
watnym) znaczną część strumienia odpadów i na ile te zaszłości będą miały wpływ na rynek usług w 2022 roku, kiedy to gminy rozpoczną samo-
dzielną realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami. 

Nasz problem na przyszłość polega na tym, że zgodnie z obowiązującymi jak dotąd przepisami, system ma się finansować wyłącznie z opłat po-
bieranych od mieszkańców. Pomimo, że być może wkrótce się to zmieni, nie jest możliwe pokrycie deficytu poprzez podniesienie opłat ponieważ 
maksymalna stawka określona wg zasad określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2% przeciętnego dochodu rozpo-
rządzalnego na mieszkańca) może wynosić 38,38 zł od osoby, a więc do 52 zł sporo brakuje. 

Tempo przechodzenia do docelowego modelu organizacji systemu jest bardzo różne – największe gminy, takie jak Poznań i Swarzędz zamierzają 
skorzystać z możliwości przedłużenia obowiązujących umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów o pół roku po postawieniu GOAP-u w stan likwi-
dacji, a więc do połowy 2022r. W przypadku tych gmin, liczby mówią, iż opłata jest wystarczająca do finansowania systemu, stąd nie ma powodu do 
nadzwyczajnego tempa pełnego przejmowania zadania. Inaczej jest w przypadku naszej gminy. Wg danych ZM GOAP należymy do gmin, w których 
produkuje się najwięcej odpadów w przeliczeniu na osobę, tj. 628 kg rocznie. Tak duży przyrost odbieranej masy odpadów skutkuje szybkim wyczerpa-
niem się limitu, który w okresie związania umową z firmą wykonawczą, był zobowiązany odebrać i zagospodarować ZM GOAP. Jeżeli byśmy chcieli 
skorzystać z kontynuacji świadczenia usług przez firmę, która wygrała przetarg zorganizowany przez ZM GOAP w naszym sektorze do połowy przy-
szłego roku, musielibyśmy dopłacić ponad 2 mln zł ponad kwotę uzyskaną z wpływów z opłat od mieszkańców. Taka kwota oznaczałaby konieczność 
rezygnacji z jakichkolwiek inwestycji, a wystarczyłaby jedynie do połowy roku. Tak więc na takie warunki nas nie stać. W podobnej sytuacji byliśmy 
już w 1991 roku, gdy miasto zażądało od nas kwoty zbliżonej do połowy budżetu za kontynuację usług MPK w zakresie transportu publicznego. Wów-
czas zrezygnowaliśmy z propozycji natychmiast, wynajęliśmy na miesiąc autokary przedsiębiorstwa turystycznego i w tym czasie zorganizowaliśmy 
własny transport, który kosztował nas dużo mniej. Tym razem sytuacja jest podobna, jednak obecny stan prawny nie pozwala na tak skuteczne i szybkie 
rozwiązanie problemu, a obecne uwarunkowania rynku gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów, nie dają gwarancji 
(a może raczej szans) tak spektakularnego sukcesu. Tym nie mniej, podejście jest identyczne – jak najszybciej przejąć organizację systemu, by wyelimi-
nować, bądź przynajmniej ograniczyć straty. 

Jak będzie wyglądał system gospodarki odpadami w naszej gminie? Na obecnym etapie zakładamy, że Urząd Gminy przejmuje obsługę administra-
cyjną systemu i w drodze przetargu wybierzemy firmę (firmy), które zajmą się usługowo odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Do czasu wybudo-
wania własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zakładamy kontynuację korzystania z PSZOK w Rabowicach w gminie Swarzędz. 
Poznań deklaruje podtrzymanie dotychczasowych, równych dla wszystkich uczestników ZM GOAP zasad korzystania ze spalarni odpadów ITPOK, która 
produkuje energię z frakcji pozostających po segregacji (faktem jest, iż uzyskaliśmy do tego prawo przystępując do porozumienia z Miastem – porozumie-
nie to było podstawą zabiegów o środki na budowę spalarni).

W przypadku, gdyby koszty usług okazały się zbyt wysokie, w rachubę wchodzi wariant awaryjny, w którym odbiór odpadów realizujemy poprzez wła-
sną spółkę komunalną. 

Obecnie w ekspresowym tempie prowadzone są przygotowania do przejęcia zadania przez Gminę. Już na czerwcowej sesji Rady Gminy podjęte 
zostały najważniejsze uchwały związanych z gospodarką odpadami, tj. „Regulamin Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, „Uchwała w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Uchwała w 
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”. Po 
podjęciu uchwał natychmiast przystępujemy do przygotowania procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Trwają uzgodnienia do-
tyczące ostatecznego kształtu porozumień międzygminnych w sprawie ITPOK i PSZOK. Na kolejnych sesjach będzie przyjętych jeszcze kilka uchwał, 
w tym zapewne najbardziej interesująca wszystkich mieszkańców – uchwala dotycząca wysokości opłat.

Nowe przepisy ustanawiane przez Gminę mają na celu ograniczenie kosztów systemu przy zachowaniu niezbędnego poziomu świadczonych usług i co 
się z tym bezpośrednio wiąże – ograniczeniu wzrostu wysokości opłat. Wysokość opłat poznamy po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, które chcemy 
przygotowywać natychmiast po przyjęciu podstaw prawnych. W czwartym kwartale bieżącego roku czeka mieszkańców składanie do Gminy deklaracji w 
sprawie odbioru odpadów z posesji. Najistotniejsze założenia przyjętych przez radę Gminy uchwał prezentujemy na stronie 13.

40 ROCZNICA ZJAZDU ZJEDNOCZENIOWEGO NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ
11 czerwca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce konferencja z okazji 40. Rocznicy Zjazdu Zjed-

noczeniowego NSZZ RI Solidarność. Konferencję zorganizowała Rada Wojewódzka NSZZ RI Solidarność, a wydarze-
nie swym patronatem objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. W tym dniu uroczyście uczczono wydarzenie, któ-
re miało miejsce 8-9 marca 1981r., podczas którego przedstawiciele niezależnych organizacji opozycyjnych, powstałych 
na wsi na bazie ogólnopolskiego ruchu solidarnościowego, postanowili połączyć się i utworzyć wspólna reprezentację. 
Pierwszego dnia tym historycznym obradom przewodniczył obecny Przewodniczący NSZZ RI Solidarność Wielkopol-
ska Ryszard Majewski, który zaproponował nazwę dla ogólnopolskiej organizacji – Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”. Spotkanie wówczas nielegalnych organizacji było możliwe 
dzięki NSZZ Solidarność, która już była organizacją działającą legalnie – 
Związek zaprosił uczestników Zjazdu, jak również pokrył koszty. Pierwszym 
efektem połączenia sił było doprowadzenie, wbrew intencjom ówczesnych 
władz, do zarejestrowania Związku, co nastąpiło już 12 maja 1981r Legal-
ny byt organizacji był krótki i zakończył się delegalizacją w wyniku stanu 
wojennego ogłoszonego 13 grudnia 1981 roku. Jak wiadomo komunistom, 
pomimo użytej siły, nie udało się odwrócić biegu historii, w konsekwencji 
postępujących przemian w Polsce, w kwietniu 1989r. nastąpiła ponowna le-
galizacja Związku. 

Legalizacja na poziomie krajowym zaowocowała w wielu miejscach 
sformalizowaniem aktywności na poziomie gminnym. Dynamikę tego 
procesu przyspieszyły bieżące wydarzenia tamtego okresu, w tym przy-
gotowania do pierwszych, w części wolnych, wyborów do parlamentu 4 
czerwca 1989 r. , a następnie wyborów samorządowych 27 maja 1990 r. 
Ruchy te nie ominęły także naszej gminy, a ich materialnym wyrazem 
było powołanie koła NSZZ RI „Solidarność”. Zebranie założycielskie 
rolniczej Solidarności w naszej gminie miało miejsce w przeddzień Świę-
ta Niepodległości, 9 listopada 1989r. W spotkaniu w sali GOK wzięło 
udział 47 osób, spośród których 45 postanowiło złożyć podpis na deklaracji członkowskiej. Wybrano Tymczasowy Zarząd Gminny: Bogdan Kemnitz 
– przewodniczący, Markiewicz Tadeusz z – ca przewodniczącego, Ochowiak Marek – sekretarz, Koszyczarek Jerzy – skarbnik. Wybrano także dele-
gatów na zjazd wojewódzki w osobach: Markiewicz Tadeusz, Kaczmarek Władysław, Żuraw Jan, Ratajczak Marek, Szwed Stanisław , Fludra Jan, a 
także Bogdan Kemnitz – mandat delegata z racji pełnionej funkcji. Po ukonstytuowaniu się, koło NSZZ RI Solidarność wystąpiło do naczelnika gminy 
o przydział lokalu na prowadzenie działalności – zwrócono się o pomieszczenie w Urzędzie Gminy (obecnie pomieszczenie ZM GOAP). Tymczaso-
wy zarząd został przekształcony w stały na kolejnym zjeździe, który miał miejsce po odbyciu zebrań w poszczególnych sołectwach 15 marca 1990r. 
– organizacja liczyła wtedy już 67 członków. W bieżącej działalności na pierwszym miejscu była obrona interesów rolników. Domagano się realiza-
cji ustaleń wobec wsi i rolnictwa przyjętych podczas obrad „Okrągłego stołu”. Tymczasem, gwałtowna inflacja zagrażała bytowi gospodarstw, co raz 
wyraźniej dostrzegano zagrożenia dla wsi wynikające z realizacji tzw. „Planu Balcerowicza”, czy też wyprzedaży, głównie podmiotom zagranicznym, 
przedsiębiorstw związanych z obsługą rolnictwa, jak np. cukrowni, czy innych zakładów przetwórczych. Z efektów przemian na wsi korzystały głów-
nie dotychczasowe elity. Podobnie jak to ma miejsce dzisiaj, w arsenale środków były akcje protestacyjne, ale dominowały działania polegające na 
realnej, a nie tylko robionej na pokaz pomocy rolnikom, w tym np. organizowanie doradztwa rolniczego – (np. konsultacje ze specjalistami z regionu 
Dolnej Saksonii). Członkom Związku i rodzinom organizowano wyjazdy do ośrodków doradztwa rolniczego (np. WOPR Marszew), ale również wy-
cieczki turystyczne (np. na Dzień Dziecka wycieczka Gołuchów-Kalisz).

Realnym działaniem w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców było także podjęcie przez NSZZ RI „Solidarność” sprawy rozwoju gminnej 
infrastruktury. Przeanalizowano przyczyny braku postępu w telefonizacji gminy i ustalono plan działania zakładający kompleksowe rozwiązanie problemu 
budowy sieci telekomunikacyjnych w oparciu o społeczne komitety telefonizacji (obniżenie kosztu przyłącza, dodatkowe możliwości pozyskania fundu-
szy). Podobne podejście założono w stosunku do gazyfikacji gminy, która została już wprawdzie zainicjowana w Tulcach i w Gowarzewie, ale działania te 
miały charakter wyłącznie lokalny. Uznano, że i w tym przypadku konieczne jest kompleksowe podejście do zadania, ponieważ aby można optymalizować 
koszty rozbudowy sieci gazowej należy zaprojektować sieć przesyłową zdolną do obsłużenia całej gminy. O środki na opracowanie koncepcji gazyfikacji 
gminy zwrócono się do Naczelnika Tomasza Lijewskiego oraz do ówczesnej Gminnej Rady Narodowej (przewodniczący Związku był wówczas jednym z 
radnych). Pozytywny odzew sprawił, że na bazie członków NSZZ RI „S” oraz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” ( w większości te same osoby), z 
poszczególnych miejscowości utworzony został Społeczny Komitet Gazyfikacji Gminy, który koordynował opracowanie koncepcji gazyfikacji całej gmi-
ny. Tak się złożyło, że realizacja programu przypadła już odrodzonemu samorządowi gminnemu. Obie organizacje solidarnościowe w znacznym stopniu 
wpłynęły na wynik wyborów, w konsekwencji przejmując rządy w gminie. Przyjęte w gminnym programie NSZZ RI „Solidarność” kompleksowe podej-
ście do rozwiązywania problemów rozwoju telefonizacji i gazyfikacji i szeroki rozmach działań zrobiły wrażenie na gestorach tych mediów (nowych 
ludzi, którym również zależało na efektach pracy) – uzyskaliśmy wsparcie w postaci urządzeń (centrale, przepompownie), a także w pewnej części 
środki na sieci przesyłowe i w konsekwencji dwa gigantyczne programy inwestycyjne stały się rzeczywistością. 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy te ówczesne działania są dość abstrakcyjne – zbiórki pieniędzy na budowę, fizyczna praca całych rodzin przy 
wykopach pod rury i kable .... . Aby zrozumieć to co wówczas miało miejsce, należy mieć na uwadze entuzjazm wynikający z charakteru poli-
tycznych i społecznych przemian, ale także realia ówczesnego życia. Należy uruchomić fantazję i wyobrazić sobie np., że nie ma Internetu i nagle 
zniknęły telefony komórkowe, w naszej miejscowości pozostał dostęp jedynie do jednego aparatu telefonicznego, a druty umożliwiające łączność 
zrywane są przy nieomal każdej burzy; do ogrzewania mieszkań mamy tylko węgiel, który podlega ścisłej reglamentacji i może nie starczyć do koń-
ca zimy (w przypadku rolników kartki na węgiel przysługują w zamian za odstawione płody rolne, aby wykupić przydział zwykle konieczne cało-
nocne wyczekiwanie w kolejce). Armagedon ? Nie, to była nasza gminna rzeczywistość odziedziczona po ustroju „sprawiedliwości i dobrobytu”, 
którą intensywnie zmienialiśmy na początku lat 90 – tych. Z wybudowanej wówczas infrastruktury, korzystają do dzisiaj jej budowniczowie, ale tak-
że tysiące nowych mieszkańców gminy. 

Bogdan Kemnitz
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