
66. ROCZNICA CZERWCA ’56
28 czerwca 1956 r. robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów 

im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, 
krwawo stłumioną przez milicję i wojsko.

W 66 rocznicę tamtych wydarzeń w wielu punktach Poznania odbyły się 
uroczystości patriotyczne. Kulminacja obchodów miała miejsce na placu 
Adama Mickiewicza. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.30. 
Wówczas to pochód, który wyruszył po Mszy św. w kościele oo. Domini-
kanów dotarł pod pomnik Poznańskiego Czerwca, gdzie zebrali się uczest-
nicy wydarzeń z 1956 roku, przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych wszystkich szczebli, parlamentarzyści, delegacje zakładów pracy, a 
także przedstawiciele służb mundurowych, związków kombatanckich. Nie 

zabrakło gości zagranicznych, w tym konsulów honorowych, a także ofice-
rów armii amerykańskiej.

Tegoroczne obchody miały miejsce w szczególnym czasie, gdy trwa wojna 
na terytorium Ukrainy. To kolejny akt agresji ze strony państwa, które w 1956 
roku nazywało się ZSRR, a dzisiaj Federacja Rosyjska. „Imperium zła” – jak 
to określił przewodniczący NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Jarosław 
Lange, pomimo upływu czasu nie zmieniło swych imperialnych zamiarów 
i brutalnych metod dążenia do niewolenia sąsiednich narodów. Poruszające 
przemówienie wygłosił Prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56 Jerzy 
Majchrzak, uczestnik tamtych wydarzeń, który w gorzkim wyrzucie zwró-
cił uwagę, że dotąd nie wyjaśniono okoliczności śmierci, m.in. najmłodszej 
ofiary masakry – Romka Strzałkowskiego, ani jego syna Piotra. W sposób 
szczególny pod pomnikiem cywilnych ofiar masakry przeprowadzonej przed 
laty w Poznaniu przez podporządkowanych Moskwie komunistów, zabrzmia-
ły ukraińskie pieśni patriotyczne wykonane w języku polskim i ukraińskim 
przez artystkę ukraińskiego pochodzenia Oksanę Hamerską.

Ostatnim akcentem tej uroczystości było składanie kwiatów. W imieniu 
mieszkańców naszej Gminy kwiaty pod pomnikiem złożyli wójt Gminy 
Bogdan Kemnitz oraz przewodniczący Rady Gminy Marek Maciejewski. 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, pod pomnikiem na Placu Mic-
kiewicza miały miejsce kolejne zgromadzenia. Uczestnicy Poznańskiego 
Czerwca’56 byli także gośćmi krótkiej, ale jak zwykle efektownej uroczy-
stości zorganizowanej przez kibiców Lecha Poznań.

SZTANDAR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W TULCACH
Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich podczas Mszy św. w tuleckim Sanktuarium, a następnie przemarsz do 

hali sportowej w Tulcach, gdzie miało miejsce przekazanie sztandaru społeczności szkolnej, to najważniejsze akcenty uroczystości, która odbyła się 8 
czerwca br. To bez wątpienia jedna z dat, która zapisze się w historii tej szkoły. 

Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Marian Libera. W hali sportowej uczestników tego doniosłego wydarzenia powitał dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich Andrzej Szymczak. 
W obecności zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej, przedsta-
wiciele Rady Rodziców wprowadzili sztandar i przekazali go dyrektorowi 
szkoły, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu, w skład któ-
rego wchodzili uczniowie. W ramach ceremoniału symbolicznego przybicia 
gwoździ do drzewca dokonali przedstawiciele fundatorów: Mirosława Rut-
kowska reprezentująca Radę Sołecką, Elżbieta Sumelka – przewodnicząca 
Rady Rodziców, Grzegorz Stachowiak – przedstawiciel Rady Pedagogicz-
nej, Urszula Zaradzka – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz 
Marta i Łukasz Matuszewscy.

Po przekazaniu sztandaru o zajęcie głosu poproszono wicekuratora 
oświaty w Poznaniu Zbigniewa Talagę, wójta Gminy Kleszczewo Bogdana 
Kemnitz oraz prezes Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Klesz-
czewie Halinę Kowalewską. 

Po części oficjalnej uczniowie i uczennice zaprezentowali część arty-
styczną.

10 MLN NA KANALIZACJĘ – PODPISANA KOLEJNA UMOWA NA BUDOWĘ ULIC

Gmina Kleszczewo otrzyma z drugiej edycji Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład środki w wysokości 10 000 000 zł z przeznaczeniem 
na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmi-
ny Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo”. Całkowita 
wartość tej inwestycji, uwzględniając udział własny Gminy to 10 550 000 
zł. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości 5.954 m, 
w tym m.in. wykonanie odcinka sieci przesyłowej z Komornik do Gowa-
rzewa i budowa kanalizacji w ul. Tuleckiej w Gowarzewie. Prace mają być 
wykonane do końca 2023 r. W obu miejscowościach sieć kanalizacyjna jest 
już w trakcie realizacji. W przypadku Komornik zaawansowanie budowy 
kanalizacji jest bardzo wysokie, znaczne również w przypadku Gowarze-
wa. Obecny wniosek dotyczy głównie sieci przesyłowej pomiędzy Komor-
nikami i Gowarzewem oraz sieci w samej miejscowości Gowarzewo. W 
Gowarzewie sieć powstaje stopniowo już od 2018 roku. Dzięki wykona-
nemu wcześniej kompleksowemu projektowi jest możliwość układania do-
wolnych odcinków kanalizacji na etapie przebudowy dróg. Niestety na tak 
budowaną sieć nie ma możliwości pozyskania dofinansowania, stąd też konieczność zapewnienia pełnego finansowania w ramach własnych możliwości, 
to ogromne wyzwanie dla budżetu Gminy. 

Determinacja w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej jest związana z potrzebami mieszkańców, ale także z oczekiwanymi inwestycjami na drogach, 
jak również z dążeniem do pełnego wykorzystania możliwości nowej oczyszczalni ścieków, co wpłynie korzystnie na obniżkę kosztów oczyszczania 1m3 

ścieków, a więc na wysokość opłat za ścieki ponoszonych przez mieszkańców. Oznacza to, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej służy zarówno interesom 
tych, którzy oczekują na kanalizację sanitarną, jak i tych, którzy już z niej korzystają. Wybudowanie w ramach programów rządowych długich odcinków 
sieci przesyłowych ma zasadnicze znaczenie także dla możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej w przyszłości. Długie od-
cinki sieci poza terenem zabudowanym wykluczały dotąd możliwość uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go, ponieważ dla danej miejscowości, nawet tak dużej jak Gowarzewo, nie mógł być spełniony parametr 120 osób przypadających na 1 km kanalizacji – w 
takiej sytuacji wniosek musiał być odrzucony już na pierwszym etapie oceny. 

Ukierunkowanie na podstawowe potrzeby gmin, niewielki udział własny (w tym przypadku 5%, a niekiedy brak udziału), brak kosztów przygotowa-
nia wniosków i znaczna swoboda w wydatkowaniu pieniędzy powodują, że programy rządowe stały się bezkonkurencyjne w stosunku do innych źródeł 
wsparcia finansowego, tym bardziej, że wielkość pozyskanych środków w przypadku naszej gminy jest porównywalna nawet z dotacjami unijnymi, które 
zdobywamy na bardzo wysokim poziomie (23 miejsce w Polsce pod względem udziału środków unijnych w wydatkach gminy). 

Na marginesie: Pisząc o pozyskanych środkach na inwestycje zawsze podaję ich źródło. Tak się składa, że ostatnio komunikaty o kolejnych formach wsparcia ze 
strony programów rządowych pojawiają się często i dotyczą dużych środków, które są nakierowane na najważniejsze potrzeby naszych mieszkańców. O tych po-
trzebach i możliwych uproszczeniach w realizacji inwestycji w ostatnich latach rozmawiają z włodarzami podczas wizyt w gminach posłowie, tak było i w naszym 
przypadku, gdzie nieomal w stałym kontakcie był Bartłomiej Wróblewski, a także Jadwiga Emilewicz. Tak bezpośredni kontakt to coś nowego, stąd trudno tego nie 
doceniać. Tymczasem zarówno kontekst pomocy Państwa, jak i pojawiające się nazwiska posłów spotykają się z negatywnymi, niekiedy wręcz obraźliwymi komen-
tarzami. Oczywiście ich źródłem jest podtekst polityczny. W naszej gminie, jest on na tyle silny, że aż potrafi być szkodliwy, dlatego warto zwrócić na to zjawisko 
uwagę. Przykład: w wyborach samorządowych dla wielu osób kryterium polityczne było ważniejsze niż przynależność do wspólnoty samorządowej. W ostatnich 
wyborach mieszkaniec Gowarzewa przegrał wybór do rady powiatu we własnej gminie z kandydatami z gmin ościennych z powodu barw partyjnych kontrkan-
dydatów należących do jednej z opcji politycznych – tej samej, która sprawuje władzę w powiecie. Co ciekawe, „zawdzięczał” taki wynik szczególnie dużej licz-
bie wyborców z miejscowości, które najbardziej aktywnie od wielu już lat wnoszą zastrzeżenia do stanu dróg powiatowych. Dopowiem zastrzeżenia te są bardzo 
słuszne, ponieważ stan tych dróg wręcz zagraża bezpieczeństwu kierowców, a zwłaszcza pieszych, ale kierowane są one w formie zarzutu do... Gminy Kleszczewo, 
która jako jedyna w powiecie poznańskim jest pozbawiona radnego w radzie powiatu, a tym samym wpływu na podejmowane decyzje, i jest to na własne życze-
nie dużej liczby mieszkańców. Ciekawe jest także to, że w przeciwieństwie do innych gmin, wręcz radosne informacje o kolejnych transzach pomocy rządowej są 
u nas zwykle przyjmowane przez komentatorów wypowiadających się w mediach społecznościowych chłodno, jakby się stało coś złego, przy czy jest to okazja do 
prezentowania na oficjalnej stronie gminy negatywnego wizerunku naszej Gminy, na podstawie chybionych zarzutów, jak np.: no tak, a co z remontem Sie-
kiereckiej w Gowarzewie, bądź: a w Śródce brak nawet chodnika – przypominam coś, co powinno być już od lat w naszej gminie oczywiste, że utrzymanie 
wymienionych dróg jest zadaniem Powiatu Poznańskiego, podobnie jak drogi Kleszczewo – Poklatki, Tulce – Poznań i innych, wokół których „specjaliści” 
od hejtu, co pewien czas starają się wzbudzić negatywne emocje czytelników, wymierzone w Gminę Kleszczewo. 

Moje uwagi: warto się cieszyć z pozyskanych środków i realizowanych inwestycji, bez względu z jakiego źródła pochodzą. Należy doceniać tych, którzy nam 
pomagają. Aby rozwiązywać problemy należy je zgłaszać do właściwego adresata, obarczanie odpowiedzialnością za ich istnienie innych budzi podejrzenia o 
próbę dezinformacji, która ma na celu odwrócenie uwagi od źródła problemu i na pewno nie służy jego rozwiązaniu. 

Jak już wcześniej informowałem pozytywnie rozpatrzony został także wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczący 
budowy ul. Lawendowej (II etap) i końcówki Brzozowej. Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim miało miejsce 
16 maja 2022 r.

WIZYTA WICEWOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska wraz z Wicekurator Oświa-

ty Aleksandrą Kuź 12 maja br. złożyły wizytę w Zespole Szkół w Tulcach. Ce-
lem wizyty było zapoznanie się z organizacją oddziałów przygotowawczych 
dla dzieci z Ukrainy, a także podziękowanie władzom Gminy i dyrekcji szkoły 
za wprowadzenie tego rozwiązania. Pomimo deklaracji dofinansowania two-
rzenia oddziałów przygotowawczych ze środków budżetu Państwa w wielu 
gminach takich oddziałów brakuje. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów z Ukra-
iny, którzy zdecydowali się na uczęszczanie do polskich szkół (jest także moż-
liwa nauka zdalna) oddziały przygotowawcze uruchomiono na terenie naszej 
gminy w jednej szkole. Funkcjonowały 3 grupy dla dzieci klas I-III, IV-VI oraz 
VII-VIII. W momencie tworzenia oddziałów przygotowawczych z tej formy 
edukacji korzystało 46 dzieci. W miarę upływu czasu ta liczba spadała, co było 
związane między innymi z powrotami uchodźców do Ukrainy. 

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
W Dniu Samorządowca, 27 maja 2022 roku, w Urzędzie Marszałkow-

skim w Poznaniu miała miejsce uroczystość wręczenia przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka – Odznaki Honorowej 
„Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” wieloletnim sekreta-
rzom oraz skarbnikom wielkopolskich gmin. Wśród 27 osób wyróżnio-
nych w tym dniu znalazła się również Sekretarz Gminy Kleszczewo, a 
zarazem Z-ca Wójta Genowefa Przepióra. 

Odznaki Honorowe zostały przyznane na wniosek Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za „całokształt pracy w 
administracji publicznej, w szczególności za współtworzenie i uspraw-
nianie działalności struktur samorządowych, wysokie kompetencje oraz 
zaangażowanie, konsekwencję i wytrwałość, umiejętność podejmowa-
nia trudnych wyzwań i osiągania założonych celów, a także dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami”. 

Marszałkowi podczas wręczania najwyższych odznaczeń regional-
nych towarzyszyła Małgorzata Waszak – Klepka, Przewodnicząca Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego. 

„TUTAJ LUDZIE OSIEDLAJĄ SIĘ NAJCHĘTNIEJ” – GMINA KLESZCZEWO NA TRZECIM MIEJSCU W POLSCE 
Chociaż czasy są niewątpliwie trudne, to nasza gmina, jak dotąd nie zwalnia tempa rozwoju. Dotyczy to zarówno inwestycji gminnych i gospodarczych, 

jak i budownictwa mieszkaniowego. Co pewien czas informujemy o wysokich lokatach gminy dotyczących wskaźników rozwoju. Portal wyborcza.pl 
w artykule „Tutaj ludzie osiedlają się najchętniej” przedstawił dane dotyczące zameldowań. Wg informacji pozyskanych przez Gazetę wynika, że nasza 
gmina pod względem liczby osób zameldowanych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2021 roku znalazła się na 3. miejscu spośród wszystkich gmin 
w Polsce. Za okres ostatnich trzech lat zostaliśmy sklasyfikowani na 5. miejscu. Wysoko w rankingu znalazły się jeszcze Dopiewo (7 m.) i Rokietnica 
(9 m.). Poznań ma ujemny bilans migracji już od roku 2000, wszystkie gminy powiatu poznańskiego, za wyjątkiem Puszczykowa odnotowują systema-
tyczny przyrost mieszkańców. 

Podając korzystne dane odnośnie przyrostu liczby osób zameldowanych w naszej gminie, nie możemy zapomnieć o dotkliwym problemie braku dopeł-
niania obowiązku meldunkowego, który dotyczy znacznej liczby mieszkańców. Przyrost mieszkańców oznacza przyrost dochodów podatkowych, jednak 
tylko w przypadku, gdy odpowiednia informacja dotrze do właściwego Urzędu Skarbowego. Wzrost wydatków na infrastrukturę techniczną i społeczną, 
niezbędnych dla zaspokajania potrzeb rosnącej liczby osób jest faktem obiektywnym, niezależnym od tego czy mieszkaniec płaci podatek w tej gminie, 
czy też nie. Koszty infrastruktury są niewspółmiernie wyższe niż bieżący wzrost wpływów podatkowych i przynajmniej w części muszą zostać wykonane 
„z góry”, zanim pojawią się nowi podatnicy. Stąd też nieustanne apele o meldunek, a gdy jest to z ważnych przyczyn niemożliwe, o zgłoszenie w Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu Gminy Kleszczewo jako miejsca rozliczenia swojej deklaracji PIT. 

Głównym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych w naszej gminie są środki zewnętrzne. Systematycznie pozyskujemy relatywnie bar-
dzo duże kwoty. Pieniądze pochodzą w podobnej wysokości z dotacji unijnych oraz środków krajowych. Nadal nie w pełni wykorzystanym źródłem jest 
wspomniany wyżej udział w podatku PIT. 

Ważny dla perspektyw gminy jest fakt, iż obok wzrostu liczby mieszkańców odnotowujemy bardzo korzystny trend w zakresie rozwoju gospodarcze-
go. Powstające nowe, duże podmioty gospodarcze to gwarancja miejsc pracy, a także wpływów do budżetu gminy z podatku od nieruchomości i z podat-
ku CIT. Uruchomienie terenów inwestycyjnych, które były przeznaczone w planach zagospodarowania pod działalność gospodarczą niekiedy już od lat 
90-tych poprzedniego wieku, w większości przypadków okazało się możliwe dopiero w wyniku zmian wywołanych oddaniem do użytku węzła „Klesz-
czewo” na drodze ekspresowej S5, który jest także zjazdem na teren naszej gminy z autostrady A2. Od tego momentu rozpoczęło się zainteresowanie te-
renami pod inwestycje – proces ten przyspiesza w miarę jak pierwsi „pionierzy gospodarczy” realizują swoje przedsięwzięcia. Największe z nich są nadal 
w fazie rozbudowy – dotyczy to fabryk firmy ALUPLAST Sp. z o.o. (produkcja profili okiennych) oraz HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o. (produkcja 
baterii przemysłowych) – zakład produkcji baterii przemysłowych jest już w fazie rozruchu. W sąsiedztwie tej fabryki powstały hale firm ARET (produ-
cent rozwiązań niestandardowych dla przemysłu), i RT LOGIS (obsługa logistyczna firm) oraz dysponująca jeszcze wolnymi powierzchniami do wynaję-
cia hala L2HDM. Po przeciwnej stronie autostrady obok działających już wcześniej ALFAKO (producent mebli, szafek itp. wyrobów metalowych) i TA-
MAR (dystrybucja armatury przemysłowej), powstała nowa firma-producent adiuwantów SMP AGRO Sp. z o.o. W Komornikach powstaje również duży 
zakład w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy EURONYL. W Krzyżownikach, na terenie sprzedanym niegdyś pod inwestycje przez Gminę 
funkcjonuje już firma HERMESPOL (transport, magazyny, logistyka) wynajmująca tutaj powierzchnie magazynowe (nowoczesny magazyn także Klesz-
czewie), a obok wyrosła hala firmy KOORDYNATOR Sp. zo.o. (transport, logistyka, magazynowanie). Chociaż głównym obszarem wyznaczonym w 
planie zagospodarowania na aktywizację gospodarczą są tereny wzdłuż autostrady, to nie brak rozwijających się firm w innych częściach Gminy, jak np. 
w Gowarzewie, gdzie kolejna hala, a także myjnia samochodowa pojawiły się na terenie należącym do firmy PIANOTEX.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy to dokument decydujący o sposobie zagospodarowania terenu, a więc czy teren ma być rolni-

czy, czy też można na nim realizować inwestycje – jakie, to też określa plan. Opracowanie mpzp poprzedzone jest sporządzeniem studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które jest dokumentem ustalającym perspektywicznie kierunki ewolucji planu zagospodarowania. 
Gmina Kleszczewo należy do niewielu w skali kraju, które posiadają plan zagospodarowania dla całej powierzchni – taki plan to cenny dokument dla 
mieszkańców i inwestorów. Szkoda, że nie zawsze mieszkańcy, ale także inwestorzy przywiązują odpowiednią wagę do tego dokumentu. Uważne prze-
studiowanie zapisów planu w rejonie miejsca planowanego osiedlenia lub projektowanej inwestycji gospodarczej pozwoliłoby uniknąć nieporozumień od-
nośnie niechcianego sąsiedztwa, a niekiedy wręcz braku możliwości realizacji inwestycji. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego uchwalo-
ny został 30.09.2005 roku. Od tego czasu uchwalone zostały 43 zmiany do planu. Część z nich wymuszona był koniecznością doprecyzowania przebiegu 
granic poszczególnych użytków po przeniesieniu mapy analogowej (taka technika była dostępna w 2005 roku) na cyfrową. Pozostałe korekty dotyczyły 
zmian sposobu użytkowania gruntów, najczęściej dotyczące działalności gospodarczej i potrzeb społecznych. Obecnie toczą się 33 podjęte wcześniej pro-
cedury, część z nich wymaga też aktualizacji studium. Dotychczasowe zmiany w niewielkim tylko stopniu obejmowały tereny mieszkaniowe, co wynikało 
z analiz planu wskazujących na ciągle duże zasoby tych terenów oczekujących jeszcze na zabudowę. 

Obecnie do planu zagospodarowania jest zarejestrowanych 189 wniosków – były one składane w okresie od 24.02.2016 r. do 31.12.2021 r. Jeżeli ktoś skła-
dał wniosek we wcześniejszym okresie i nie został on uwzględniony w dotychczasowych aktualizacjach powinien go powtórzyć, aby była pewność, że wnio-
sek jest aktualny. Wszystkie ww. wnioski były poddane szczegółowej analizie, w wyniku której część z nich ma szansę wejść w stadium realizacji. Dotyczy 
to w pierwszej kolejności wniosków dotyczących działalności gospodarczej, ale również tych wniosków dotyczących zabudowy mieszkaniowej, które speł-
niają warunki racjonalnego gospodarowania zasobami gminy – w tym przypadku brane były pod uwagę: klasa użytków rolnych (klasy I-III są pod szczególną 
ochroną, zgodę na zmianę wyraża minister rolnictwa), położenie gruntu w stosunku do układu komunikacyjnego, dostępu do mediów i istniejącej zabudowy. 
Bardzo ważnym aspektem zmian planu są potrzeby społeczne. W tym przypadku preferowane są tereny pod edukację, sport, kulturę czy usługi, najlepiej te 
położone w centrach miejscowości. Ważnym aspektem planowania przestrzennego w naszej gminie jest unikanie konfliktów społecznych. Dzięki objęciu pla-
nem całej gminy każdy mieszkaniec i inwestor wie (a przynajmniej powinien wiedzieć) jak może być zagospodarowana jego działka, a również teren w są-
siedztwie – to był między innymi powód uchwalenia planu dla całego obszaru gminy. Niestety, jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”; zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami planowania, zapisy w planie mają na tyle ogólny charakter, że nie sposób wyeliminować tych rodzajów działalności, których sąsiedztwo nie 
jest akceptowane społecznie. Wykaz działek objętych aktualizacją studium i planu miejscowego znajduje się w uchwałach Rady Gminy z dnia 22.06.2022 r. 
Podjęty obecnie zakres prac dotyczących aktualizacji dokumentów planistycznych jest największy od czasu uchwalenia planu dla obszaru całej gminy w roku 
2005. Zachęcam do śledzenia przebiegu prac i zgłaszania uwag – najlepszym momentem ku temu jest czas wyłożenia projektów planu do publicznego wglą-
du, którego termin jest ogłaszany na stronie gminy, a także w mediach. Sprawne przeprowadzenie tych skomplikowanych i czasochłonnych procedur leży w 
interesie oczekujących na realizację wniosków właścicieli posesji oraz inwestorów, dobry efekt tych działań leży w interesie nas wszystkich. 

ZBIORNIK RETENCYJNY – BUDOWA TRWA, RODZĄ SIĘ PLANY WYKORZYSTANIA OBIEKTU DO REKREACJI
Podczas gdy ciężki sprzęt pracuje na budowie zbiornika retencyjnego, nasz Samorząd planuje sposób zagospodarowania terenów wokół obiektu. Ca-

łość inwestycji ma na celu uzupełnienie deficytów z jakimi mierzy się na-
sza Gmina: to brak zbiorników wodnych (retencja wody to podstawowy cel 
tej inwestycji) i lasów oraz terenów rekreacyjnych.  Rada Gminy podjęła 
uchwałę, na podstawie której Gmina wystąpi o przekazanie na cele rekre-
acyjno-sportowe 24,82 ha gruntów położonych w otoczeniu zalewu. Pla-
nuje się tutaj powstanie na dużym obszarze, po obu stronach zbiornika te-
renów parkowych ze ścieżkami spacerowymi, wyposażonych w elementy 
małej architektury, takimi jak place zabaw, park linowy, siłownie zewnętrz-
ne, punkt widokowy, polana grillowa i plac koncertowy z amfiteatrem. W 
centralnej części wzdłuż południowej linii brzegowej, jest miejsce na ką-
pielisko otoczone pomostem, a także przystań dla łodzi i kajaków, wypoży-
czalnię sprzętu wodnego, plażę, boisko do siatkówki plażowej i wakeboard 
(wyciąg połączy przeciwległe brzegi zalewu umożliwiając przemieszczanie 
się przy pomocy wyciągu linowego ślizgiem na dece wakeboard). W dalszej 
części zlokalizowany ma być „Leśny kompleks sportowy”, tj. zespół obiek-
tów sportowych położony wśród drzew na powierzchni kilku hektarów, w 

tym m.in. 2 pełnowymiarowe boiska piłkarskie, 3 boiska treningowe do piłki nożnej, 6 kortów tenisowych, 6 boisk do siatkówki/koszykówki, zaplecze sani-
tarne, a także schronisko młodzieżowe. Równolegle do kompleksu sportowego, wzdłuż brzegu zalewu przewidziano lokalizację campingu wraz z infrastruk-
turą sanitarną. Po stronie północnej zbiornika wśród zieleni parkowej zakłada się powstanie Domu Seniora. Nie zabraknie także miejsca na plażę. Koncepcja 
ma na uwadze również parkingi, punkty gastronomiczne, z całoroczną restauracją/ hotelem zlokalizowanym przy zaporze położonej wzdłuż ulicy Średzkiej 
w Tulcach. Modernizacji poddany byłaby droga gruntowa Komorniki-Tulce, z uwzględnieniem ścieżki rowerowej włączonej w szerszy zakres powstających 
już i planowanych tras rowerowych.

Marzenia ? Tak, ale z tych co się spełniają. Oczywiście droga daleka i nie wszystko zależy od Gminy, począwszy od możliwości pozyskania terenów, ale 
czyż zapowiadana od lat budowa zbiornika retencyjnego, przez część komentatorów życia w naszej gminie uważana za nierealna mrzonkę, w końcu nie 
stała się faktem? 

OSZCZĘDZAJMY WODĘ
Wprawdzie dzięki ponoszonym corocznie bardzo dużym nakładom finan-

sowym i licznym przedsięwzięciom prowadzonym przez Zakład Komunalny 
system wodociągowy zapewnia dostawę wystarczającej ilości wody odbior-
com, jednak należy mieć na uwadze, że możliwości techniczne systemu mają 
swoje granice. Jeżeli ilość tłoczonej wody w ciągu dnia rośnie 7-8 krotnie w 
stosunku do przeciętnego zużycia, to oznacza, że produkujemy ilość wody 
jaką by w normalnych warunkach zużyło 70-tysięczne miasto. System nie 
wytrzyma zwiększenia produkcji, co jest naturalne, ponieważ przewymiaro-
wanie rurociągów w normalnych warunkach, uniemożliwi zapewnienie od-
powiedniej jakości wody. Należy też mieć na uwadze, że Polska jest krajem, 
który posiada bardzo niskie zasoby słodkiej wody. Wg ONZ wielkość odna-
wialnych zasobów wody w Polsce jest poniżej bezpieczeństwa wodnego, a 
więc pobór wody z zasobów następuje szybciej niż jej uzupełnianie. W gor-
szej sytuacji niż Polska pod względem zasobów słodkiej wody są w Europie 
tylko 3 kraje: Czechy, Cypr i Malta. (Dane: GUS Raport 2020) 

WEEKENDOWA LINIA NOCNA
Od początku czerwca do końca sierpnia 2022 r., w weekendy na trasie z Kleszczewa do Poznania i z powrotem realizowane jest połączenie nocne. 

Autobus linii 431 wyjeżdża z Kleszczewa o godz. 0:35 w kierunku Ronda Rataje, a następnie o godz. 1.25 jako linia 432 wykonuje kurs powrotny z Po-
znania do Kleszczewa. Autobusy kursują w nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, również w przeddzień dni świątecznych. Kursy wpro-
wadzone są na okres próbny. 

Na letnie kursy nocne, a tym samym podniesienie kosztów transportu publicznego, Gmina wyraziła zgodę uwzględniając toczącą się od szeregu lat 
dyskusję w powyższej sprawie oraz nowe możliwości, które są wynikiem poniesionych nakładów finansowych, m.in. na wyposażenie autobusów w sys-
tem monitoringu poprawiający bezpieczeństwo pasażerów i kierowców.

Na ostateczne decyzje dotyczące funkcjonowania letnich kursów nocnych będzie miało wpływ szereg czynników, obok kwestii finansowych zwią-
zanych m.in. ze stopniem zainteresowania ze strony pasażerów, brane będą pod uwagę również aspekty bezpieczeństwa i porządkowe. 

DZIEŃ OTWARTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO
Zakład Komunalny już korzysta w pełnym zakresie z nowej bazy, która powstała w ramach zrealizowanego przez Gminę w partnerstwie z Zakładem 

Komunalnym projektu unijnego składającego się z kilku komponentów o wartości blisko 33 mln zł. 
Ponieważ zarówno węzeł przesiadkowy w Kleszczewie jak i w Tulcach są ogólnie dostępne, nie ma też problemu by zobaczyć, a nawet zafundować 

sobie podróż jednym z 9 nowych autobusów, czy przejechać rowerem ścieżką rowerową wzdłuż całego odcinka kompletnie przebudowanej ul. Spor-
towej, to pozostał jedynie problem pokazania na co wydaliśmy pieniądze gminne i unijne w przypadku zaplecza technicznego komunikacji. 

Zaproszenie na Dzień Otwarty Bazy Zakładu Komunalnego miało wypełnić tę lukę i wypełniło, czego dowodem było duże zainteresowanie 
wydarzeniem ze strony mieszkańców naszej gminy. 

Możliwość wejścia na teren zakładu i zwiedzenia miejsc na co dzień dostępnych jedynie pracownikom, przyjrzenie się z bliska jak naprawiane jest 
koło autobusu czy jak pracuje myjnia autobusowa oraz jak wygląda serwis autobusów, to dla części zwiedzających spora atrakcja, a dla wszystkich 
pokazanie nowych możliwości Zakładu. Zajęcie miejsca za kierownicą autobusu, traktora czy skorzystanie z przejażdżki autobusem, to była duża 
frajda dla najmłodszych fanów nowinek technicznych. Szczególną grupą zwiedzających byli również byli pracownicy tego obiektu, w tym tacy, któ-
rzy pamiętali jeszcze czasy działającej tutaj Spółdzielni Usług Rolniczych i Państwowego Ośrodka Maszynowego – zmiany, jakie zastali okazały 
się szokujące. 

Teren przed przebudową, zdjęcia z przebiegu prac budowlanych oraz ostateczny ich efekt prezentowała wykonana specjalnie na tę okoliczność wysta-
wa. Uczestnicy wydarzenia mogli zabrać na pamiątkę folder prezentujący wszystkie komponenty projektu, a także aktualny rozkład jazdy i regulaminy 
dotyczące transportu publicznego gminy Kleszczewo wraz z połączeniami do gmin sąsiednich. 

O dobry nastrój i dostęp do informacji uczestników zadbali animatorzy oraz pracownicy Urzędu Gminy i Zakładu Komunalnego. Sponsorami 
wydarzenia były firmy Spochacz Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach sp. z o.o. oraz ZTM Poznań.

UDOGODNIENIA W ZAKUPIE BILETÓW – WKRÓTCE W AUTOBUSIE ZAPŁACIMY KARTĄ LUB SMARTFONEM
Trwają przygotowania do wprowadzenia w autobusach możliwości 

zakupu jednorazowego biletu czasowego lub 24-godzinnego przy uży-
ciu zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfona. Montaż urządzeń wy-
konuje Mennica Polska S.A. Uruchomienie systemu jest przewidziane 
w trzecim kwartale br. 

Aby zakupić bilet w autobusie będzie trzeba na ekranie terminala 
wybrać bilet, a następnie przyłożyć do czytnika kartę płatniczą lub 
smartfon obsługujący płatności zbliżeniowe. Bilet nie będzie dru-
kowany, a terminal nie będzie wydawał potwierdzenia transakcji. W 
przypadku kontroli do czytnika kontrolera będzie trzeba zbliżyć kar-
tę lub smartfon z włączonym programem płatności. Pasażerowie będą 
mogli zakupić jednorazowy bilet czasowy na: 15, 45 i 90 minut oraz 
krótkookresowy bilet 24-godzinny na strefę A lub strefy A+B+C+D.

Obecnie na terenie gminy użytkowany jest jeden biletomat zloka-
lizowany na węźle w Tulcach, który umożliwia zakup biletów za go-
tówkę. Potrzeby zamontowania urządzeń stacjonarnych umożliwiają-
cych tę formę zakupu biletów zostały zgłoszone przez Gminę także 
dla węzła w Kleszczewie oraz dla Gowarzewa. Ponieważ ustawienie i 
eksploatacja biletomatu jest działalnością komercyjną, to warunkiem 
zainstalowania urządzenia jest deklaracja Gminy pokrycia strat zwią-
zanych z brakiem zakładanych wpływów za sprzedaż biletów. Kalku-
lowane na podstawie obecnych potoków pasażerów kwoty są bardzo 
wysokie, biorąc pod uwagę już ponoszone ogromne koszty komuni-
kacji brak możliwości ich pokrycia. Taniej wypada eksploatacja urzą-
dzeń stacjonarnych umożliwiających zakup biletów przy pomocy kart 
płatniczych i smartfona, na podobnej zasadzie jak wspomniane wyżej 
urządzenia instalowane w autobusach. W odpowiedzi na przedstawio-
ne powyżej dwie lokalizacje – wybór ze strony ZTM padł w pierwszej 
kolejności na Gowarzewo (przy strażnicy OSP). Urządzenie pojawi 
się tam w IV kwartale br. 

W tym samym czasie, tj. w IV kwartale br., zaplanowane jest również dostarczenie 2 terminali do zakupu biletów, które będą zainstalowane w skle-
pach. Miejsce instalacji jest uzależnione od woli przyjęcia terminala przez właściciela placówki handlowej. Poprzez terminale będzie można zakupić 
bilety za gotówkę. 

.
DOFINANSOWANIE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO DLA GOWARZEWA I POKLATEK

Gmina Kleszczewo otrzymała dotację w ramach XII edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Pięk-
nieje wielkopolska wieś”, będącego częścią programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wsparcie dotyczy dwóch projektów zaproponowanych przez 
sołectwa Gowarzewo oraz Poklatki:

– Sołectwo Gowarzewo – dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na zadanie pn.: „Tropikalna wyspa – rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej 
w Gowarzewie”. Projekt przewiduje wyposażenie terenu przy strażnicy w Gowarzewie w trzy urządzenia placu zabaw zawierające motyw tropikalnej 
wyspy. Pierwszy element stanowi statek, który przeznaczony będzie dla najmłodszych mieszkańców wsi. Dla dzieci starszych przewidziany jest multi-
funkcyjny zestaw sprawnościowy, składający się ze zjeżdżalni, mostów oraz drabinek. Ostatnim elementem nowego placu zabaw będą skały wulkanicz-
ne – trzy wielokątne bryły z uchwytami do wspinaczki.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 119 513,02 zł. Na realizację zadania gmina przeznaczy środki własne w wysokości 34 513,02 zł oraz z fundu-
szu sołeckiego 35 000,00 zł. 

– Sołectwo Poklatki – dofinansowanie w wysokości 16 000 zł na zadanie pn.: „Zakątek zabaw w Poklatkach”. W ramach zadania planowana 
jest rozbudowa placu zabaw o nowe elementy tj.: sześciokąt wspinaczkowy, domek zabawowy, huśtawkę wagową, karuzelę, bujak na spręży-
nie, zjazd po linie oraz ławkę.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 51 028,20 zł. Na realizację zadania gmina przeznaczy środki własne w wysokości 8 008,75 zł oraz z fun-
duszu sołeckiego 27 019,45 zł.

Program kładzie duży nacisk na aktywizację mieszkańców wsi przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przed-
sięwzięć dotyczących swoich miejscowości. Ideą Programu jest, aby mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły i inicjowali chęć realizacji zadań. W dzia-
łanie zaangażowane są zarówno organy sołectw – zebrania wiejskie i rady sołeckie, jak i Rada Gminy oraz Urząd Gminy, który jest koordynatorem 
programu na terenie gminy.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WESPRZE PROJEKT „ZIMIN GRA W ZIELONE” 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” pozytywnie rozpatrzył wniosek 

Gminy Kleszczewo o dofinansowanie projektu „Zimin gra w zielone – etap I”. Pomysł przedsięwzięcia i materiały niezbędne do złożenia wniosku 
pochodzą od mieszkańców Zimina, którzy pragną zachować anonimowość. Dzięki tej inicjatywie i przyznanym środkom zagospodarowany zostanie 
fragment terenu przy Szkole Podstawowej o obszarze 1200 m2, który pełnić będzie funkcję ogólnodostępnego parku, terenu ekoedukacyjnego dla 
uczniów szkoły i mieszkańców, a także oazy dla ptaków i owadów. 

Koszt przedsięwzięcia wynosi 62500 zł, w tym udział budżetu Gminy 12.500 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to 50.000 zł. Planowana 
data zakończenia inwestycji 30 listopad 2022 r. 

PRZEGLĄD GMINNYCH INWESTYCJI
Trwają procedury przetargowe dotyczące budowy przedszkola w 

Kleszczewie, jeszcze w tym miesiącu nastąpi podpisanie umowy na 
opracowanie projektu żłobka w Tulcach, bliskie finału są również ne-
gocjacje dotyczące wykonania projektu adaptacji pomieszczeń budynku 
gminnego na ul. Średzkiej w Tulcach (niegdyś lokal Imago) na potrzeby 
Domu dziennego pobytu dla seniorów.

Trwa budowa świetlicy w Nagradowicach. Wykonywany jest mon-
taż instalacji wewnętrznych. Wykonawcy nie ominęły perturbacje z do-
stępem do materiałów budowlanych, min. wydłużył się termin dostawy 
dachówki. 

W toku jest drugi przetarg na realizację II etapu budowy ulicy Lawen-
dowej i końcowego odcinka ul. Brzozowej w Gowarzewie. Pierwsze 
postępowanie musiało zostać unieważnione ponieważ prawidłowo złożo-
ne oferty przekroczyły limit środków przeznaczonych na inwestycję. Wy-
konawca budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kleszczewo-Nagradowice 
(tryb zaprojektuj i wybuduj) uzgadnia ostatnie elementy dokumentacji 
projektowej i wkrótce złoży wniosek o pozwolenie na budowę. 

Mając na względzie przyszłe konkursy na dofinansowanie inwestycji 
drogowych Gmina przeznaczyła na najbliższy rok ponad milion złotych 

na opracowanie kolejnych projektów ulic, dróg i ścieżek rowerowych. Dotąd rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy o wartości 637 tys. zł. 
Zakończono montaż paneli fotowoltaicznych, a więc drugiego po kolektorach słonecznych komponentu programu realizowanego przez gminy 

Kleszczewo i Krzykosy, dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii. W obu gminach zamontowanych zostało łącznie 329 instalacji fotowoltaicznych, 
w tym na terenie naszej gminy 136. Trwa montaż 50 pomp ciepła – w trakcie naboru zgłosiło się po 25 chętnych w każdej z gmin.

Osobny rozdział należałoby poświęcić na inwestycje w Komornikach. Mieszkańcy tej miejscowości przeżywają ogromne utrudnienia w związ-
ku ze zbiegiem realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, obejmujących swym zasięgiem dosłownie całą miejscowość. Na trzech zakresach w 
Komornikach jest budowana kanalizacja sanitarna, w całej wiosce trwa jeszcze budowa nowej sieci wodociągowej, rozpoczęły się również 
prace przy rekultywacji stawu, a w przygotowaniu jest inwestycja dotycząca renowacji parku. Przypomnijmy, że niedawno wykonawcy zeszli 
z gruntownej przebudowy świetlicy ze strażnicą OSP. Po budowie kanalizacji nastąpi również odtworzenie nawierzchni dróg. Tak szerokiego 
zakresu robót, w tak krótkim czasie, nie przechodziła dotąd żadna z miejscowości w naszej gminie. Pochwała za wyrozumiałość i cierpliwość 
należy się mieszkańcom. Oceniając przebieg inwestycji należy zwrócić uwagę na fragment drogi powiatowej od skrzyżowania przy strażnicy do 
wiaduktu na A2 – w tym przypadku Gmina zaproponowała zarządcy Drogi – Powiatowi Poznańskiemu, nowy wariant odtworzenia nawierzchni, 
który oznacza nie tylko jej od-
tworzenie, ale również rozsze-
rzenie zakresu robót i znaczne 
poprawienie parametrów ulicy. 
Niestety oznacza to dodatkowe 
znaczne koszty – gmina zaofero-
wała pokrycie ich połowy – ca-
łość przekracza 1 mln zł, czeka-
my na reakcję Zarządu Powiatu.

Przedstawiając inwestycje kana-
lizacyjne, należy wspomnieć rów-
nież o budowie kanalizacji w Tul-
cach, która już w drugim półroczu 
tego roku będzie tłoczyć ścieki z tej 
miejscowości do systemu poznań-
skiego. 

Przebudowę sieci wodociągo-
wej realizuje Zaklad Komunalny 
– zadanie oprócz wspomnianego 
zakresu w Komornikach obejmu-
je również budowę odcinka sieci 
przesyłowej – wodociągu z Krzy-
żownik w kierunku Komornik 

(zwiększenie średnicy na części kolektora), a w kolejnym etapie wymianę 
sieci wodociągowej na ul. Gospodarczej w Tulcach oraz wykonanie no-
wego przyłącza dla osiedla Przylesie w tej miejscowości. 

Wszystkie wymienione powyżej zadania w zakresie modernizacji sieci 
wodociągowej służą poprawie bezpieczeństwa dostaw wody, nie tylko w 
rejonie gdzie są prowadzone, ale dzięki systemowi połączeń mają wpływ 
na stabilność systemu zaopatrzenia całej gminy. Temu celowi będzie też 
służył oddany właśnie do użytku drugi zbiornik retencyjny w Stacji 
Uzdatniania Wody w Kleszczewie. 

Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane z udziałem sołectw, to warto 
wspomnieć o zamontowaniu 2 ramp oraz poręczy do akrobacji na terenie 
skate parku w Tulcach. Poniesione dotąd nakłady na budowę skate parku 
wynoszą 237.681,51 zł i zostały poniesione w całości z budżetu gminy, 
w kwocie tej są środki z funduszu sołeckiego w wysokości 39.544,30 zł. 

Bogdan Kemnitz 
Wójt gminy KleszczeWo

Przekazanie sztandaru ZS w Tulcach im. Powstańców WielkopolskichPrzekazanie sztandaru ZS w Tulcach im. Powstańców Wielkopolskich

Wręczenie symbolicznego czeku z programu Inwestycji Strategicznych Polski ŁadWręczenie symbolicznego czeku z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Wizyta wicewojewody w ZS w TulcachWizyta wicewojewody w ZS w Tulcach

Wręczenie medalu za zasługi dla województwa wielkoposlkiegoWręczenie medalu za zasługi dla województwa wielkoposlkiego

Aluplast Sp z o.o.Aluplast Sp z o.o.

EuronylEuronyl

L2HDM L2HDM 

SMP AgroSMP Agro

PianotexPianotex

 Aret oraz RT Logis Aret oraz RT Logis

Hermespol i KoordynatorHermespol i Koordynator

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Budowa zbiornika retencyjnegoBudowa zbiornika retencyjnego

Koncepcja zagospodarowania okolic budowanego zbiornika retencyjnegoKoncepcja zagospodarowania okolic budowanego zbiornika retencyjnego

W Stacji Uzdatniania Wody w Kleszczewie oddano do użytku drugi zbiornik W Stacji Uzdatniania Wody w Kleszczewie oddano do użytku drugi zbiornik 
retencyjnyretencyjny

Biletomat na węźle TulceBiletomat na węźle Tulce

Skatepark w TulcachSkatepark w Tulcach

Budowa kanalizacji w KomornikachBudowa kanalizacji w Komornikach

Instalacje paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Instalacje paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 


