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KANALIZACJA 

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej wschodniej czę-
ści gminy. Obecnie układane są kolektory w miejscowościach 
Krzyżowniki i Śródka. Wśród obserwatorów inwestycji zaintere-
sowanie budzi przyjęte rozwiązanie techniczne. Zastosowany 
w przypadku naszej inwestycji system ciśnieniowy polega na 
tym, że ścieki przemieszczają się dzięki pracy przydomowych 
przepompowni. Każda z przepompowni to zbiornik wyposażony 
w pompę z rozdrabniaczem. Przepompownie wtłaczając ścieki 
do systemu rurociągów powodują ich sukcesywny przepływ aż 
do oczyszczalni ścieków. Atutem tego rozwiązania jest przede 
wszystkim możliwość skanalizowania miejscowości o rozpro-
szonej zabudowie, takiej z jaką mamy do czynienie w kanali-
zowanej części gminy. Zaletą jest także szczelność systemu, 
eliminacja dużych przepompowni ścieków, a także stosunkowo 
płytkie równoległe do powierzchni ziemi wykopy. Mankamen-
tem są liczne pompownie – jednak nie należy zapominać, że 
w większości przypadków w tym terenie jedyną alternatywą są 
przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków – droższe i nie w każ-
dym przypadku możliwe do zastosowania. 

W ramach prowadzonej inwestycji na koszt inwestora, którym 
jest Gmina, a konkretnie Zakład Komunalny wykonywana jest 
kompletna sieć ciśnieniowa – właścicielom posesji pozostaje 
jedynie do wykonania grawitacyjne połączenie dotychczasowej 
instalacji z przepompownią.

Wszelkie wątpliwości omawiane są podczas spotkań 
z mieszkańcami, które organizowane są sukcesywnie, w miarę 
postępu robót (dotad odbyły się już w Krzyżownikach, Śródce 
i Ziminie). Podczas spotkań mamy do czynienia ze skrajnymi 
reakcjami – część mieszkańców oczekuje budowy przyłączy 
z przepompowniami nie tylko na terenie aktualnie zamieszki-
wanym, ale również na terenach przeznaczonych pod przyszłe 
inwestycje, inni natomiast, nie wyrażają zgody na wykonanie 
do siebie przyłącza. Zasadą jest, że przyłącza są wykonywa-
ne do budynków już zamieszkałych lub ewentualnie będących 
w trakcie budowy. Brak zgody na wybudowanie przyłącza bę-
dzie oznaczał konieczność zajęcia się tym problemem wła-
snym kosztem i staraniem. Od lat w naszej Gminie wszelkie 
media budowane są na bardzo korzystnych dla mieszkańców 
warunkach, tak jest i w tym przypadku – pozostaje tylko sko-
rzystać z okazji. Większość kosztów inwestycji pokrywana jest 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich fi nansowanego z 
budżetu Unii Europejskiej. W pokryciu  udziału środków Gminy 
w przedsięwzięciu uczestniczy (poprzez preferencyjną pożycz-
kę) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

XX LAT SAMORZĄDU
Tak, to już 20 lat funkcjonuje w Polsce Samorząd na pozio-

mie gminnym.  Reforma samorządowa często określana jest 
mianem najbardziej udanej reformy po 1989 roku. 27 maja 
1990 roku miały miejsce pierwsze wybory do rad gmin. Ta data 
traktowana jest jako początek samorządu w Polsce. Dokład-
nie 27 maja tyle,  że 2010 roku, spotkali się na obchodach tej 
rocznicy wszyscy członkowie organów stanowiących i wyko-
nawczych naszej gminy, którzy swe funkcje pełnili w minionych 
20 latach. Był czas na wspomnienia, których początkiem była 
prezentacja multimedialna przedstawiająca rok po roku 20 lat 
funkcjonowania samorządu w naszej gminie. Po prezentacji 
dorobku 20-lecia przyszedł czas na gratulacje i podziękowania, 
szczególne zwłaszcza dla osób, które w instytucjach samorzą-
dowych działają od samego początku. Oczywiście Samorząd 
to ogół mieszkańców Gminy i osób, którym należą się podzię-
kowania za współudział w rozwoju gminy w ostatnich 20 latach 
jest znacznie więcej. Okazją do wspólnego świetowania będą 
nadchodzące Dni Gminy Kleszczewo, które będą obchodzone 
pod hasłem „20 lat Samorządu Gminy Kleszczewo”

STRAŻACY PRZECIW POWODZI

Od 29 do 30 maja strażacy z wszystkich jednostek naszej 
gminy wspólnie z innymi jednostkami PSP i OSP miasta Po-
znania i gmin ościennych walczyli  z zagrożeniami wywołanymi 
przez niezwykle wysoki stan wody na Warcie spowodowany sil-
nymi opadami na południu Polski. W pracach przy wznoszeniu 
wału przeciwpowodziowego na Starołęce udział brali strażacy 
z Zimina, Komornik, Gowarzewa, Śródki, Krzyżownik i Klesz-
czewa. Strażacy z Kleszczewa zostali wezwani do Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej na ul. Bobrzańskiej, gdzie praktycznie 
samodzielnie zastępowali dyżurne zastępy straży zawodowej, 
które zostały zadysponowane do walki z zagrożeniem powo-
dziowym. Część, pod nieobecność pozostałych jednostek za-
bezpieczała teren Gminy. OSP Gowarzewo pełniło także służ-

Pomoc przy budowie wałów
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bę na Ratajach ratując przed zatopieniem skatepark, w którym 
odbywały się ważne zawody międzynarodowe. Na szczególną 
pochwałę zasługuje postawa naszych strażaków, którzy na sy-
gnał alarmowy natychmiast zgłosili gotowość do niesienia ra-
tunku. Część była dowożona do miejsca zagrożonego autobu-
sem, część pełniła służbę z wykorzystaniem wozów bojowych. 
Większość strażaków wykonywała powierzone zadania w nocy 
z soboty na niedzielę (29/30 maja), wśród ponad 40 osób były 
i takie, które pracowały cały dzień i noc. Do strażaków naszej 
Gminy dołączyli także chętni do pomocy wolontariusze z naszej 
gminy. Wszystkim, którzy tak ofi arnie przystąpili do niesienia 
pomocy na terenie Poznania należą się wyrazy najwyższego 
uznania i serdeczne podziękowania. 

ZAGROŻENIE TAKŻE 
W NASZEJ GMINIE

Niespotykana nawałnica z  60 mm opadów, która nawiedziła 
w dniu 9 czerwca gminę Kostrzyn, przyczyniła się do gwałtow-
nego wzrostu poziomu wody w przebiegającej przez teren na-
szej gminy rzeczce Kopli. Rzeczka zalała kilkanaście hektarów 
łąk na terenie Gowarzewa, Taniborza i Tulec powodując znisz-
czenie plonu siana. Największym niebezpieczeństwem było 
zagrożenie zalaniem ujęcia wody w Gowarzewie. Wypompo-
wywaniem wody ze strefy ochronnej ujęcia oraz kontrolą prze-
pływu wody w Kopli przez wiele godzin zajmowały się jednostki 
OSP z Gowarzewa i Kleszczewa. W czasie trwania akcji został 
zamknięty fragment ulicy Swarzędzkiej – ruch skierowany zo-
stał objazdami.  

INWESTYCJE DROGOWE

Dobiega końca procedura przetargowa na modernizację 
drogi gminnej Krzyżowniki-Śródka-Komorniki. Oznacza to, że 
już wkrótce jest szansa na uruchomienie dużej i bardzo ważnej 
z punktu widzenia rozwoju gminy inwestycji drogowej. Zadanie 
będzie dofi nansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje modernizację sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu w Kleszczewie. Wysięgniki nad 
drogą poprawią bezpieczeństwo kierowców, natomiast system 
sterowania przy pomocy kamer usprawni ruch na skrzyżowa-
niu.  

Z inicjatywy Gminy fi nalizowane jest porozumienie dotyczą-
ce poprawy bezpieczeństwa na ulicy Poznańskiej w obrębie 
wspólnego przebiegu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową 
oraz skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Leśnej  w Tulcach. ZDW 
wykona chodnik wzdłuż w/w ulicy (prawa strona patrząc od 
strony skrzyżowania z ul. Kalinową i Leśną aż do skrzyżowania 
z ul. Sportową). Gmina i Powiat wspólnie sfi nansują wybudo-
wanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, 
Leśnej i Kalinowej. 

Po przetargu jest już odbudowa ulicy Siekiereckiej w Gowarze-
wie. Wykonawca powinien wykonać prace do końca lipca.

B. Kemnitz

POMOC DLA POWODZIAN
W związku z tragiczną sytuacją spowodowaną powodzią o niespotykanej sile niszczenia, która nawiedziła znaczne obszary na-

szego kraju, Samorząd  Gminy Kleszczewo  podjął inicjatywę wsparcia mieszkańców gmin dotkniętych żywiołem. 
Proponowane są na dzień dzisiejszy następujące formy pomocy :
1) pomoc pieniężna – osobom, fi rmom, które zechcą wesprzeć fi nansowo powodzian  podajemy numer specjalnego konta 

utworzonego przez Gminę Kleszczewo pod hasłem „ Pomoc dla powodzian mieszkańców Gminy Kleszczewo”:
Bank Zachodni WBK S.A. Środa Wlkp.  nr konta 55 1090 1418 0000 0001 1421 4772
2) pomoc dla rolników w postaci  pasz dla zwierząt ( zboża, ziemniaki, itp.) – zbiórka produktów prowadzona będzie w  bazie  

Zakładu Komunalnego w Kleszczewie w okresie od 21 czerwca 2010r. do 25 czerwca 2010r. w godz. 7.00-15.00. 
W przypadku większej ilości paszy (partie powyżej 500 kg) istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia odbioru. 
Osoba do kontaktu: Pan  Marek Jabłoński – Kierownik Zakładu Komunalnego w Kleszczewie tel. 0600335582 lub 618176062
3)  zbiórka artykułów codziennego użytku, gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkania ( lodówki, pralki, meble, 

koce, kołdry itp.) W sprawach przekazania w/w artykułów prosimy o kontakt z Panią Mirosławą Radzimską – Kierownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kleszczewie (61 8176130 lub 618176014)

Zwracamy się do Państwa o pomoc w przekonaniu, że i tym razem pomoc zostanie udzielona, tym bardziej, że mieszkańcy 
naszej gminy niejednokrotnie pokazali, że los osób dotkniętych powodzią nie jest im obojętny.

Męcina w Taniborzu

Montaż sygnalizacji
 


