
NOWE ATRAKCJE NA LATO
Niemal we wszystkich miejscowościach naszej gminy na chętnych 

czekają nowe obiekty rekreacyjne. Te najbardziej okazałe powstały 
w Gowarzewie i w Tulcach. W Gowarzewie podczas Pikniku rodzin-
nego – jednej z trzech odsłon Dni Gminy Kleszczewo – otwarte zo-
stało boisko uniwersalne o sztucznej nawierzchni. Płyta boiska o wy-
miarach 43,3 m na 21,9 m, jest przygotowana do gry w piłkę nożną, 
siatkówkę, piłkę ręczną, może także służyć jako kort tenisowy. Udo-
godnieniem dla osób, które muszą dojechać z nieco dalszej odległości 
jest parking, mogący pomieścić 10 samochodów osobowych. Koszt 
inwestycji wynoszący 397 tys. zł, został w całości pokryty z budże-
tu Gminy. To szczególny gest wobec dużego zainteresowania sportem 
ze strony młodzieży tej miejscowości, gdyż tego rodzaju inwestycje 
w naszej gminie są realizowane zwykle tylko w przypadku uzyskania 
wsparcia z zewnątrz – tutaj pomimo podejmowanych starań pomocy 
nie udało się uzyskać.

Piękny obiekt wzbogacił bazę sportową w Tulcach. Najważniej-
szym i najpotrzebniejszym elementem inwestycji, zwłaszcza z racji 
bliskości szkoły, jest tutaj 200‑metrowa, czterotorowa bieżnia lekko-
atletyczna. Wewnątrz elipsy bieżni zlokalizowana jest płyta boiska 
o powierzchni 45 m na 25 m, o nawierzchni z poliuretanu, przysto-
sowana do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego. Koszt 
inwestycji wyniósł ponad 855 tys. zł. Gmina na to zadanie uzyskała 
wsparcie z Ministerstwa Kultury i Sportu w wysokości 400 tys. zł. 
Chociaż oficjalne otwarcie zostało przeniesione na początek przy-
szłego roku szkolnego, to obiekt będzie dostępny dla sympatyków 
sportu przez całe wakacje.

Boiska, to miejsce dla gier zespołowych. Dla amatorów ćwiczeń 
indywidualnych przed początkiem lata powstało sporo nowych moż-
liwości. Gotowe już 10 zestawów do ćwiczeń od końca maja br. służy 
mieszkańcom Markowic, Krerowa, Zimina, Komornik, Nagradowic, 
Gowarzewa, Tulec i Kleszczewa (zestaw przy Orliku). Początkowo 
zamiast w Kleszczewie jeden zestaw miał być zamontowany w Ta-
niborzu, jednak nie pozwoliły na to przepisy budowlane. Przepro-
wadzona została procedura zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego, która umożliwia obecnie uzyskanie pozwolenia – już 
wkrótce i tutaj pojawi się zestaw urządzeń (to jedenasty, nie licząc 
istniejących już wcześniej 4 zestawów). Zakup i montaż 10 zestawów 

Gmina sfinansowała przy udziale 
środków Unii Europejskiej, za po-
średnictwem LGD Trakt Piastów 
w wysokości 88.400 zł, tj. 63,63% 
kosztu inwestycji, który wynosi 
138.928,50 zł. Urządzenie w Tani-
borzu zostanie sfinansowane w ca-
łosci z budżetu gminy.

Ofertę urządzeń rekreacyjnych 
uzupełniają inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. Dużą popularnością cieszą się ustawione w ple-
nerze stoły do tenisa. Ostatnio zostały zamontowane w Markowicach, Krerowie, Komornikach i Szewcach. Nieco wcześniej znalazły się w Śródce 
i Nagradowicach. W Tulcach zamontowany został zestaw do ćwiczeń street workout.

UCIĄŻLIWY BRAK DESZCZU
Długotrwała susza już odbiła się piętnem na stanie roślin upraw-

nych. Szerzej na ten temat na str. 6 „S”. Brak wody wystawił na próbę 
również cały gminny system zaopatrzenia w wodę. Cztero‑, a niekie-
dy pięciokrotnie większy od średniodobowego pobór wody sprawił, 
że pompy i układy uzdatniania w hydroforniach, a także sieci wodo-
ciągowe miały problem z dostarczaniem odpowiedniej ilości wody, 
zwłaszcza, że w godzinach szczytu rozbiór był nawet ośmiokrot-
nie wyższy niż w normalnym okresie. Sieci wodociągowe projek-
tuje się z uwzględnieniem rezerw, ale nadmierne przewymiarowy-
wanie układu, oznacza długotrwały brak bieżącego rozbioru wody 
i może stwarzać problemy z utrzymaniem jej właściwych parame-
trów jakościowych. W przypadku naszej gminy, przy stosunkowo ni-
skim wskaźniku intensywności zabudowy, występuje duża rozbież-
ność pomiędzy rozbiorem na potrzeby „domowe”, a zużyciem wody 
w okresie letnim, szczególnie w czasie suszy. Są gminy, które mając 
na względzie ograniczenie zużycia wody pitnej na cele nie związa-
ne z konsumpcją i higieną, nie wyrażają zgody na montaż dodatko-
wych liczników na wodę używaną do podlewania trawników. Ogra-
niczenie zużycia uzyskuje się również poprzez zakazy podlewania. 
W naszej Gminie, w momencie wystąpienia trudności z dostarcze-
niem wody na końcówkach sieci i w wyższych partiach budynków 
Zakład Komunalny zwrócił się z apelem o ograniczenie podlewania 
– serdeczne podziękowania należą się tym, którzy mając na wzglę-
dzie wspólne dobro, ograniczyli w tym czasie zużycie wody.

W przypadku Gowarzewa na spadki ciśnienia związane z ekstre-
malnie wysokim rozbiorem wody nałożyły się konieczne wyłączenia 
związane z przebudową głównego wodociągu i przyłączy wodocią-
gowych w ul. Swarzędzkiej, a także awarie, głównie związane z re-
alizacją inwestycji drogowej. O tym, że system jest stale rozbudowy-
wany i o działaniach prowadzonych w bieżącym roku informowałem 
szeroko w kwietniowo‑majowym numerze „S” (przed wystąpieniem 
suszy). Zakończone wiosną rozbudowy rurociągów w rejonie Ko-
mornik i Gowarzewa zwiększyły możliwości przesyłu wody pomiędzy poszczególnymi rejonami gminy, aczkolwiek po wystąpieniu tak ekstre-
malnie wysokiego rozbioru nie wszędzie zapewniły właściwe parametry dostarczania wody. Mając na względzie zwiększenie dostępnych zasobów 
wody przywrócono działalność stacji wodociągowej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Komornikach. Stacja przekazana w użyczenie 
Zakładowi Komunalnemu, będzie czynna do czasu planowanego połączenia tej miejscowości ze stacją wodociągową w Nagradowicach – inwe-
stycja ta jest w końcowej fazie przygotowań. Do ustabilizowania sytuacji przyczyniły się działania prowadzone w ostatnich trzech latach, obec-
nie przynoszące efekty w postaci realizowanych inwestycji. Stacja Uzdatniania Wody w Kleszczewie została przebudowana z jednostopniowej 
na dwustopniową. Montaż zbiornika retencyjnego o pojemności użytkowej 100 m3 (całkowitej 144,7 m3) zapewnił możliwość zgromadzenia zapa-
su wody w okresie niższego rozbioru, co umożliwia zwiększony przesył przy szczytowym zapotrzebowaniu. Modernizacji poddany został również 
układ pompowy, dzięki czemu zwiększona została możliwość tłoczenia wody z ilości 21 m3/h na 73 m3/h. Podobne prace modernizacyjne zosta-
ły również przeprowadzone na stacji wodociągowej w Gowarzewie. W ramach zrealizowanego obecnie etapu prac zwiększono tutaj możliwości 
retencji wody – nowy zbiornik o powierzchni użytkowej 150 m³ (171,8 m³ pow. całkowitej) zastąpił dwa stare, o łącznej pojemności użytkowej 
76 m³, a modernizacja stacji podniosła wydajność SUW z 69 m³ na 120 m³. Projekty modernizacji obu stacji przewidują dalsze etapy zwiększania 
możliwości tych obiektów. W przypadku Kleszczewa pozwolenie na budowę obejmuje budowę drugiego zbiornika, jest także możliwość rozbu-
dowy stacji pomp o kolejne 48 m³/h,, natomiast w przypadku Gowarzewa w ramach gotowej dokumentacji można dobudować drugi zbiornik oraz 
dostawić kolejną pompę o wydajności 24 m3. Możliwości tej stacji wzmocni wykonanie kolejnego odwiertu, inwestycja jest już w toku realizacji 
(wejście sprzętu ok. poł. lipca). Będzie to już trzecia studnia, tym razem o głębokości 120‑150 m umożliwiająca czerpanie wody z zasobów trze-
ciorzędowych, a więc z innego źródła niż obecne, które jest zlokalizowane na głębokości ok. 60 m.

NIE TYLKO ŚWIERKOWA I BUKOWA – WKRÓTCE KOLEJNE ULICE

Realizowane są plany budowy ulic w Tulcach. Obecnie prowadzo-
ne są prace na ulicy Świerkowej, wkrótce obejmą również brakujący 
dotąd fragment ulicy Bukowej. Kolejny etap tego zadania to ul. Tu-
lipanowa. W przygotowaniu jest następny zakres obejmujący ulicę 
Narcyzową (dojazd do nowego skrzydła szkoły od ul. Różanej oraz 
od. ul.Poznańskiej), a także brakujące fragmenty ulic Wrzosowej 
i Chabrowej – prowadzona procedura przetargowa jest już po otwar-
ciu ofert.

Trwają także prace na budowie drogi powiatowej Kleszczewo – 
Swarzędz. Mieszkańcy mają za sobą największe utrudnienia, któ-
re były związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak 
również sieci wodociągowych w głębokich wykopach. Obecnie po-
wodem największych problemów jest most na Kopli w Gowarzewie, 
który rozdziela tą miejscowość na dwie części. Roboty budowlane 
obejmują układanie warstw podbudowy jezdni, jak również układa-
nie chodników.

278 NOWYCH LATARŃ
Zakończona właśnie budowa oświetlenia ulicznego zwiększyła liczbę punktów świetlnych osta-

tecznie o 277 lamp. Większość latarń już oświetla ulice, część nadal czeka jeszcze na zamontowa-
nie liczników w szafkach energetycznych przez dostawcę energii. Pomimo kompleksowego podejścia 
do sprawy oświetlenia ulicznego, które objęło cały obszar gminy, nie można definitywnie zamknąć 
tego tematu – potrzebne są uzupełnienia na istniejących ciągach oświetleniowych, pojawiają się także 
kolejne uliczki wymagające oświetlenia.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Dobiegł końca kolejny rok 

szkolny, rok nietypowy, gdyż 
pierwszy pod rządami pełne-
go zakresu zmian wprowa-
dzonych w wyniku reformy 
oświaty. Wbrew zapowie-
dziom malkontentów kata-
strofa nie nastąpiła i zgodnie 
z przewidywaniami (pisałem 
o tym we wrześniowo‑paź-
dziernikowym wydaniu „S” 
z 2016 roku) te bardzo szero-
kie zmiany przebiegły w na-
szej gminie dla uczniów, ro-
dziców i pracowników 
oświaty w sposób praktycz-
nie niezauważalny. Nie było 
zmian obwodów szkolnych, 
zwolnień nauczycieli i dodat-
kowych znaczących nakładów 
finansowych na dostosowanie 
infrastruktury. Jest to skutek 
polityki oświatowej prowa-
dzonej w naszej gminie na dłu-
go przed wprowadzeniem re-
form w obecnym kształcie, 
w tym utworzenia zespołów 
szkół obejmujących „pod jed-
nym dachem” wszystkie ro-
dzaje placówek oświatowych, 
tj. przedszkole, szkołę podsta-
wową i gimnazjum. Pomysł 
ten wychodził „pod prąd” za-
łożeniom ówczesnej reformy, 
zalecającej przestrzenne od-
dzielenie gimnazjów od po-
zostałych placówek, ale oka-
zał się słuszny i to nie tylko 
ze względu na ograniczenie 
skutków zawirowań wywoła-
nych reformami.

Przypomnijmy likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 8‑klasowej szkoły podstawowej, obowiązek zapewnienia przez gminę miejsc w przed-
szkolach dla trzylatków to zmiany obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018. Wcześniej, od roku szkolnego 2016/2017, przesunięto obowią-
zek rozpoczęcia edukacji w szkole z sześciu lat na siedem, wprowadzono obowiązek przedszkolny dla sześciolatków oraz obowiązek zapewnie-
nia miejsc w przedszkolach dla cztero‑ i pięciolatków.
W przypadku naszej gminy oprócz wprowadzonej odgórnie reformy oświatowej, mieliśmy również do czynienia z dużymi zmianami w komu-

nikacji. Nastąpiło przekształcenie zakładu Komunalnego w spółkę oraz integracja komunikacji publicznej naszej gminy z Poznaniem. Wskutek 
konieczności dostosowania regulaminów przewozowych i cenników do systemu obowiązującego w Poznaniu wygasła podstawa prawna do obo-
wiązującego od wielu lat w naszej gminie zwolnienia dzieci szkolnych z bezpłatnych przejazdów po terenie gminy na liniach obsługiwanych przez 
ZTM. W tej sytuacji podjęta została decyzja, iż gmina opłaci koszt wykupu przejazdów dzieciom, tak by nadal mogły bezpłatnie korzystać z do-
jazdów nie tylko do szkoły, ale po całej gminie – przejazdy są finansowane dla chętnych również w okresie wakacji szkolnych. Dyskusja na temat 
wprowadzenia bezpłatnych przejazdów jest toczona od pewnego czasu w innych gminach, w części także doszło do zwolnienia z opłat, taki proces 
rozpoczął się również w Poznaniu. Gmina Kleszczewo udzieliła poparcia propozycji zwolnienia z opłat dzieci szkolnych za przejazdy w strefie 
B – na terenie gminy, jak również w strefie A – na terenie Poznania. To rozwiązanie zacznie funkcjonować zapewne od 1 września br. Oczywiście 
należy mieć świadomość, że koszty ulg pokrywają zainteresowane gminy. Wg wstępnych szacunków rozszerzenie uprawnień będzie dla naszej 
gminy tańsze niż dotychczasowe wykupywanie biletów dla uczniów. Na liniach pozostających w pełnej administracji gminnej obowiązują nadal 
zwolnienia z opłat dla uczniów. Niezależnie od powyższych korzystnych rozwiązań systemowych, uczniowie korzystali na wniosek szkoły z (naj-
częściej) bezpłatnych przejazdów na zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą – koszty w tym przypadku pokrywał również budżet gminy 
na podstawie decyzji Wójta. Takie koszty w innych szkołach są zwykle pokrywane przez rodziców.

Wydatki ponoszone przez Gminę na prowadzenie oświaty systematycznie rosną. Z roku na rok rośnie również poziom dopłat ponad przekazy-
waną z budżetu Państwa subwencję oświatową na prowadzenie szkół i dotację na dopłaty do prowadzenia przedszkoli. Wzrost nakładów na pro-
wadzenie oświaty w latach 2012 – 2017 ilustruje tabela. Dodatkowe koszty to między innymi finansowanie dużej liczby zajęć dodatkowych dla 
uczniów, mających na celu dobre przygotowanie do egzaminów. (patrz tab. 1)

W roku 2018 na znaczne zwiększenie poziomu nakładów wpływają szczególnie trzy duże inwestycje w infrastrukturę oświatową: budowa 
szkoły w Tulcach, termomodernizacja szkoły w Kleszczewie i termomodernizacja szkoły w Ziminie. Dla zobrazowania skali dopłat do prowa-
dzenia oświaty porównajmy kwotę dopłat z 2017 roku, tj. ponad 3,3 mln zł z kosztem budowy szkoły realizowanej obecnie w Tulcach – koszt 
ten wynosi 4.5mln zł. Dbając o zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących na usługi oświatowe, mając jednocześnie na uwadze 
rozwój bazy oświatowej, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy szkoły w Tulcach w oparciu o środki z emisji obligacji – ta budowa zostanie 
zakończona jeszcze w bieżącym roku. Także na poprawę warunków funkcjonowania szkół w Kleszczewie i w Ziminie wpłyną prowadzone tutaj 
remonty. W tym przypadku w ramach środków uzyskanych z Unii Europejskiej na termomodernizację – te zadania zostaną zakończone przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Rozpoczęte zostały przygotowania budowy przedszkola w Kleszczewie. W tym celu zakupiono teren 
pod budowę i opracowano program funkcjonalno‑użytkowy oraz koncepcję budowy obiektu. Uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego 
są w okresie kolejnego skokowego postępu w zakresie infrastruktury sportowej – boisko wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy szkole w Tulcach, 
a także wykorzystywana w minionym roku szkolnym bieżnia przy szkole w Kleszczewie, to znaczne rozszerzenie możliwości poprawy spraw-
ności fizycznej dzieci i młodzieży. Kompleksy sportowe, którymi dysponują nasze szkoły, to ogromny atut, wyróżniający te placówki na tle wie-
lu innych. Takim atutem jest również opieka stomatologiczna, która funkcjonuje w naszej gminie w szkołach od wielu lat. Kontrole zewnętrzne 
zawsze doceniają wysoki poziom zabezpieczenia w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczewo potrzeb psychologicznych i logopedycz-
nych, jak również wysoką liczbę zajęć wyrównawczych. Dzięki poczynionym w minionym roku szkolnym nakładom placówki zyskały wysokiej 
klasy wyposażenie w pomoce naukowe, w tym pracownię komputerową w Tulcach, kolejne interaktywne tablice, projektory multimedialne – za-
kupy realizowano zarówno wyłącznie ze środków własnych Gminy, jak również z udziałem programów zewnętrznych, np. „Aktywna tablica”. 
Urząd Wojewódzki udzielił wsparcia na poprawę wyposażenia gabinetów profilaktycznych. Na zakup książek pozyskano dotację z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Środki pozyskane przez Gminę z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliły na wsparcie nauki pływania dla 
uczniów klas trzecich (program «Umiem pływać) oraz prowadzenie zajęć sportowych z gier zespołowych i lekkiej atletyki (program „Szkolny 
Klub Sportowy 2018”). Dzięki składanym przez Gminę wnioskom w szkołach realizowane są również działania z udziałem środków unijnych. 
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD Trakt Piastów pozwoliły sfinansować organizację mistrzostw gminy szkółek piłkarskich, jednak to tyl-
ko wydarzenie jednorazowe w przeciwieństwie do dużych programów, z których już korzysta, bądź zamierza korzystać wkrótce nasza gmina. 
I tak, z udziałem środków unijnych jest realizowany duży program „Uczeń z pasją”, który przewiduje zarówno doposażenie szkół jak również 
pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, zwłaszcza pod kątem wyboru optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Opracowany został 
wniosek do kolejnego programu w ramach działania „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej” – ciągle jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie, podobnie jak w przypadku kolejnego dużego projektu „Przy-
goda z nauką – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo”.

Jaki był poziom edukacji w gminnych placówkach w roku szkolnym 2017/2018? Bardzo wysoki, tak przynajmniej wskazują wyniki egzaminu 
gimnazjalistów. (patrz tab. 2)

Wyniki naszej gminy przewyższają średnią dla powiatu poznań-
skiego (za wyjątkiem poziomu rozszerzonego dla języka angielskie-
go), województwa wielkopolskiego, a także okręgu – obszaru dzia-
łania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w skład którego wchodzą 
444 gminy z trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i za-
chodniopomorskiego. W przypadku języka polskiego gimnazjaliści 
z naszej gminy znaleźli się w okręgu na drugim miejscu, na czwar-
tym w przedmiotach przyrodniczych, na 10 z historii i WOS, na 18 
z matematyki, a z języka angielskiego na 25. Pierwszą lokatę zajęła 
gmina w przypadku języka niemieckiego, ale jest to wyłączna zasłu-
ga gimnazjalisty z Tulec – Davida Skiby, który jako jedyny zdawał 
egzamin z języka niemieckiego i, co bardzo ważne, udzielił 100% 
prawidłowych odpowiedzi!

Do placówek oświatowych w gminie Kleszczewo, w roku szkol-
nym 2017/2018 uczęszczała następująca liczba uczniów i wychowanków:
a) Zespół Szkól w Tulcach
 – Przedszkole: 119
 – Szkoła Podstawowa: 409
 – oddziały gimnazjalne: 117
b) Zespół Szkół w Kleszczewie
 – Przedszkole: 130
 – Szkoła Podstawowa: 307
 – oddziały gimnazjalne: 74
c) Szkoła Podstawowa w Ziminie:
 – oddziały przedszkolne: 31
–  Szkoła Podstawowa: 75
d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum w Tulcach: 117
e) Publiczne Przedszkole „Wesoły Gawroszek”: 95
f) Niepubliczny Żłobek „Wesoły Gawroszek”: 34
g) Niepubliczne Przedszkole „Balbinka”: 52
h) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”: 94
i) Niepubliczne Przedszkole „PlasTyś”: 32

Liczba absolwentów gimnazjów:
• Zespół Szkól w Tulcach – oddziały gimnazjalne klasy III: 50
• Zespół Szkól w Kleszczewie – oddziały gimnazjalne klasy III: 35

Najlepsi absolwenci kończący edukację, wyróżnieni na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 nagrodą Gminy Kleszczewo:
a) Zespół Szkół w Tulcach:
 – Anna Stachowiak
 – Julianna Danielewicz
b) Zespół Szkół w Kleszczewie:
 – Filip Soroko

Na marginesie: W kontekście sporego zaniepokojenia części ro-
dziców w Tulcach wizją gwałtownego wzrostu liczby dzieci w tam-
tejszej szkole warto zauważyć, że obawy podnoszone w tej sprawie 
w 2014 roku były na wyrost – ilustruje je poniższa tabela, z któ-
rej wynika, że liczba dzieci w ZS w Tulcach, zamiast spodziewa-
nych krotności wzrostu zwiększyła się zaledwie o 7 (gdyby nie li-
czyć przedszkola to w SP i Gimnazjum wręcz spadła o 2 uczniów). 
Wyższy wzrost liczby dzieci zanotowano natomiast w ZS w Klesz-
czewie. (patrz tab. 3)

SPOTKANIE TRZECH LGD W KLESZCZEWIE
Lokalna grupa działania Trakt Piastów, w ramach pozyska-

nej dotacji z programu Unii Europejskiej LEADER – PROW 
2014‑2020 realizuje między innymi programy współpracy z in-
nymi podobnymi organizacjami. Informowałem w poprzednim 
numerze o współpracy międzynarodowej z Finlandią – w lip-
cu do tego kraju wyjedzie kolejna delegacja członków naszego 
Stowarzyszenia. Nie jest to jednak jedyna forma współpracy. In-
nym przykładem, z którego wkrótce ma szansę skorzystać rów-
nież gmina Kleszczewo jest wspólna realizacja projektu utworze-
nia piastowskiego szlaku rowerowego „Rowerem przez historię”, 
który ma przebiegać przez obszary działania 3 Lokalnych Grup 
Działania: LGD „Z nami warto” (z siedzibą we Wrześni), LGD 
„Zielona Wielkopolska” (z siedzibą w Środzie Wlkp.) oraz LGD 
„Trakt Piastów”. Spotkanie na temat wspólnego przedsięwzięcia 
miało miejsce w dniu 14 czerwca br. w sali konferencyjnej Ośrod-
ka Kultury w Kleszczewie. W ramach założeń programu prze-
widuje się zaprojektowanie przebiegu szlaku rowerowego przez 
miejscowości związane z historią Polski (w tym m.in. Giecz, Led-
nogóra). Zamiast typowych oznaczeń szlaku turystycznego przewiduje się lokalizację na trasie wiat rowerowych wyposażonych m.in. w sta-
nowiska do obsługi rowerów i informację o interesujących miejscach w pobliżu danego punktu. Przewiduje się wydanie mapy turystycznej 
i wydawnictw informacyjnych dla dorosłych i dzieci, jak również organizację imprez związanych z turystyką rowerową i promocją obsza-
ru trzech LGD.

KOLEJNE ŚRODKI Z TRAKTU PIASTÓW DLA NASZEJ GMINY
W wyniku postępowania prowadzonego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” wniosek naszej Gminy pod na-

zwą „Wzbogacanie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie” zna-
lazł się na I miejscu listy operacji wybranych do dofinansowania. Kwota wsparcia wynosi 13.756,60 zł. W ramach tego działania przewidziano 
doposażenie ww. gminnych instytucji w sprzęt do realizacji imprez plenerowych, w tym 4 namiotów modułowych oraz sprzętu nagłaśniającego.

PREZYDENT NA KONGRESIE GMIN WIEJSKICH

W dniach 19 i 20 czerwca w Poznaniu miały miejsce: Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kon-
gres Gmin Wiejskich. Zgromadzenie odbył się w pierwszym dniu obrad i poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym związanym 
min. z wykonaniem budżetu związku oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi. Tematy merytoryczne omawiane były w podzespołach, 
były to: II Forum radnych i przewodniczących rad, IV forum skarbników, panel wójtów i burmistrzów oraz panel edukacyjny. Podczas 
Kongresu Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu, który miał miejsc 20 VI br. wystąpił Prezydent RP Andrzej Duda, który nawiązał 
aspektów historycznych związanych z rolą mieszkańców obszarów wiejskich w rozwoju kraju – było to nawiązanie do jubileuszu 25‑le-
cia reaktywacji ZGW RP, odniósł się również do aktualnych problemów samorządów gmin wiejskich. Wśród gości Kongresu byli mie-
dzy innymi: Karl – Heinz Lambertz – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, 
wiceministrowie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Marszałek Województwa Wielko-
polskiego.

INWESTYCJE OŚWIATOWE W TOKU
Trwa rozbudowa szkoły w Tulcach – obiekt jest już wyposażony 

w okna, wykonywane są ocieplenia ścian oraz instalacje wewnętrzne.
Szybko postępują także prace związane z termomodernizacją szkół 

w Kleszczewie i Ziminie.

Bogdan Kemnitz

Wójt gminy KleszczeWo

Boisko w Gowarzewie

Boisko wraz z bieżnią w Tulcach

Siłownia zewnętrzna w Gowarzewie

Siłownia zewnętrzna w Kleszczewie

Siłownia zewnętrzna w Komornikach

Siłownia zewnętrzna w Szewcach

Siłownia zewnętrzna w Tulcach

Siłownia zewnętrzna w Ziminie

Siłownia zewnętrzna w Krerowie

Siłownia zewnętrzna w Markowicach

Siłownia zewnętrzna w Nagradowicach

Siłownia zewnętrzna w Poklatkach

Urządzenia sportowe w Komornikach

Urządzenia sportowe w Krerowie

Urządzenia sportowe w Markowicach Urządzenia sportowe w Szewcach Street workout w Tulcach

Zbiornik wody przy SUW w Gowarzewie

Zespół pomp w SUW w Gowarzewie

Budowa ul. Świerkowej w Tulcach Ul. Swarzędzka w Gowarzewie

Droga Tanibórz – Gowarzewo

Nowe latarnie uliczne  

Absolwenci ZS w Kleszczewie

Absolwenci ZS w Tulcach

Tab. 1

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – 2018 rok 

Historia WOS Język polski Przedmioty 
przyrodnicze Matematyka Język angielski

Poziom podst.
Język angielski
Poziom rozsz.

Język niemiecki
Poziom podst.

Wyniki% Wyniki% Wyniki% Wyniki% Wyniki% Wyniki% Wyniki%
GMINA 64,68 75,88 63,59 56,40 74,43 54,69 100
POW. POZ. 61,98 69,91 58,41 53,35 72,94 55,18 55,71
WOJ.WLKP. 58,05 65,87 55,06 50,48 66,47 50,43 50,02

Tab. 2 

Udział subwencji w wydatkach oświatowych gminy w latach 2012-2017 

Subwencja Wydatki na oświatę 

2012 6.214.666,00 8.767.256,29 

2013 7.144.600,00 9.565.089,25 

2014 8.356.560,00 10.485.962,88 

2015 8.982.579,39 11.109.633,25 

2016 9.972.718,42 12.226.176,22 

2017 11.293.943,17 14.633.984,76 

Tab. 3

Liczba dzieci w ZS w latach 2014-2017 

  2014 2015 2016 2017

Zespół Szkół 
w Kleszczewie

483 w tym:
144 przedszkole 

501 w tym:
126 przedszkole 

522 w tym:
149 przedszkole 

508 w tym:
130 przedszkole 

Zespół Szkół 
w Tulcach

640 w tym:
110 przedszkole 

672 w tym:
101 przedszkole 

668 w tym:
112 przedszkole 

647 w tym:
119 przedszkole 

Spotkanie Lokalnej Grupy Działania w Ośrodku Kultury w Kleszczewie

Prezydent RP A. Duda na Kongresie Gmin WiejskichObrady Kongresu Gmin Wiejskich

Termomodernizacja szkoły w Ziminie
Termomodernizacja ZS w Kleszczewie

Rozbudowa szkoły w Tulcach


