
WYBORY WAŻNE DLA POLSKI
Na 28 czerwca 2020 r. wyznaczony został termin wyborów prezydenta RP. To niezwykle ważne wybory z punktu 

widzenia rozwoju kraju i pomyślności jego mieszkańców. To w najwyższym stopniu od prezydenta, jako najważ-
niejszej osoby w Państwie, zależy w jaki sposób są reprezentowane interesy narodowe Polski na arenie międzyna-
rodowej, jest on także odpowiedzialny za zachowanie ciągłości władzy i sprawny przebieg procesu legislacyjnego. 
Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy uprawnionych do głosowania do wzięcia udziału w wyborach i wyra-
żenia swego poparcia dla wartości najbardziej zgodnych z własnymi przekonaniami. Głosy każdego z nas składają 
się na zbiorową mądrość narodu, niech to będzie dobra i przemyślana decyzja.

Biorąc udział w tym ważnym święcie demokracji należy zwrócić uwagę na szczególne okoliczności związane z panującą epidemią koronawirusa – pragnę 
zapewnić, że w zakresie należącym do Gminy, będzie zrobione wszystko by udział w wyborach był bezpieczny.

Lokale wyborcze zostaną przygotowane w taki sposób by ograniczyć kontakt między osobami na terenie siedzib komisji wyborczych do absolutnego 
minimum. Zapewnione zostanie między innymi: oddzielenie wejścia od wyjścia do lokali wyborczych (jeden kierunek przejścia), jak również bezdotyko-
we pobieranie środka dezynfekującego przy wejściu i wyjściu do lokalu (zakupiono specjalne urządzenia automatycznie dozujące środek dezynfekcyjny). 
Na stanowiskach wydawania kart wyborczych zamontowane będą przegrody izolacyjne oddzielające wyborców od członków komisji wyborczych, zaku-
piono także dodatkowe parawany, zapewniające tajność głosowania bez konieczności wchodzenia do przestrzeni zamkniętej o bardzo małej powierzchni. 
Niezależnie od przygotowania lokali ważne jest także zachowanie się osób przebywających na terenie lokalu i w jego otoczeniu, a więc przestrzeganie 
obowiązujących zaleceń odnośnie założenia maseczki, zdezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób, maksymalnego ograni-
czenia przebywania wewnątrz lokalu wyborczego. Wskazane jest również użycie własnego długopisu, ewentualnie też rękawiczek. Pamiętajmy, że chro-
niąc siebie, chronimy także innych. Właściwe przygotowanie lokali i stosowanie się wszystkich uczestników wyborów do zaleceń związanych z ochroną 
zdrowia będą miały wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa, a to pozwoli na wysoką frekwencję w tych ważnych dla Polski wyborach.

Szczegółowe informacje wyborcze na kolejnych stronach „S”.

KORONAWIRUS

Pandemia koronawirusa nadal trwa. Wcześnie podjęte działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby 
w naszym kraju spowodowały, że bilans jej skutków dla zdrowia i życia mieszkańców jest znacznie mniej tragiczny niż w większości krajów europej-
skich. Również korzystne na tle innych Państw są prognozy ekonomiczne, co wynika z zastosowania w Polsce jednych z największych działań osło-
nowych dla gospodarki i rynku pracy.

Dotychczasowy, łagodny w stosunku do wielu innych państw, przebieg pandemii jest też wynikiem dyscypliny, z jaką znakomita większość społeczeń-
stwa stosowała się do wydawanych zaleceń.

Obecnie jesteśmy w stadium łagodzenia ograniczeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, jednak należy pamiętać, że 
epidemia ciągle istnieje, a w czasie przygotowania tego materiału udokumentowana liczba zachorowań wynosiła w Polsce ponad 32,5 tys. osób, 
w tym ponad 1,3 tys. poniosło śmierć. Na szczęście wśród mieszkańców naszej Gminy nie zanotowano dotąd przypadku koronawirusa. Liczba 
osób poddanych kwarantannie wahała się dotąd od 1 do 40 – najczęściej ta cyfra oscylowała wokół 10. Szczególnie duży wzrost zanotowany był 
w związku z powrotem do pracy obywateli Ukrainy, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani byli odbyć 14-dniową kwarantannę.

Bieżąca sytuacja, jeżeli chodzi o organizację funkcjonowania Gminy dynamicznie się zmienia, stąd też apel o dalsze zachowanie ostrożności i bie-
żące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Gminy.

ODOWŁANE IMPREZY – DNI GMINY NIE BĘDZIE
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszej gminie odwołane zostały wszystkie wydarzenia, które mogłyby sprzyjać rozprzestrzenianiu 

się choroby. Zwłaszcza dotyczy to największych imprez, które od lat gromadziły setki osób, w tym Dni Gminy Kleszczewo i Dzień Seniora. Gwiazdą 
tegorocznych Dni Gminy miał być zespół Golec uOrkiestra – zakontraktowany na początku roku występ został przełożony na przyszły rok. Nie odbę-
dą się również finansowane z Funduszu Sołeckiego imprezy integracyjne w sołectwach.

W miarę możliwości w GOKiS są i będą wznawiane działania, w szczególności te o charakterze edukacyjnym i inne odbywające się w małych gru-
pach.

NAUKA W DOMU – LAPTOPY DLA UCZNIÓW
Jedną z najważniejszych decyzji ograniczających możliwość przeno-

szenia zakażeń było zamknięcie szkół i przedszkoli. Skutkiem pozo-
stawienia dzieci w domach była masowa absencja rodziców w miej-
scach pracy, częściowo rekompensowana pracodawcom pracą zdalną 
(tam gdzie to możliwe). Niespodziewaną nowością dla uczniów, ale 
także nauczycieli, były lekcje zdalne, realizowane z pomocą Interne-
tu. Program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+” i środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014‒2020 zapewniły możliwość zakupu 
sprzętu dla uczniów nie posiadających komputera, a także zapewnienie 
dostępu do Internetu. W dwóch transzach programu, zakupiliśmy w na-
szej gminie łącznie 41 laptopów oraz 14 abonamentów na korzystanie 
z Internetu.

Zapadły decyzje, że w obecnym roku szkolnym uczniowie nie będą mo-
gli kontynuować zajęć w szkołach. Nastąpiło otwarcie szkół, jednak jedynie 
w celu realizacji funkcji opiekuńczych (w przedszkolach i klasach 1‒3), nato-
miast uczniowie starszych klas mogli korzystać z konsultacji z nauczyciela-
mi i zajęć rewalidacyjnych. W ZS w Kleszczewie z zajęć korzystało średnio 
8 uczniów szkoły i wychowanków przedszkola, natomiast w ZS w Tulcach 
to przeciętnie 27 osób.

W URZĘDZIE TAKŻE „NOWA NORMALNOŚĆ”
Powrót do normalności, jednak z zapewnieniem maksimum bezpie-

czeństwa klientom i pracownikom gminnych jednostek, tak wygląda 
obecnie załatwianie spraw urzędowych. Instytucje są otwarte, jednak do-
stęp do pomieszczeń jest ograniczony, a miejsca obsługi klientów wypo-
sażone są w przegrody i środki dezynfekcyjne. W strefie klienta po obu 
stronach obowiązują maseczki ochronne, a stanowiska obsługi poddawa-
ne dezynfekcji. Obecnie zniesiona jest praca zdalna, z której korzysta-
ła część pracowników, aczkolwiek część osób będących w szczególnej 
sytuacji korzysta z modyfikacji czasu pracy. Również OPS przywró-
cił przeprowadzanie bezpośrednich wywiadów środowiskowych oraz 
świadczenie usług opiekuńczych. Niestety odnotowaliśmy wzrost licz-
by bezrobotnych z 1,75% zarejestrowanych na początku roku do 2,51% 
na dzień 31 maja b r.

DROŻEJ KOMUNIKACJĄ, UCZNIOM BILETY KUPI GMINA
Rada Miasta Poznania, po konsultacjach z gminami objętymi porozumieniem dotyczącym wspólnego wykonywania transportu publicznego w ob-

rębie aglomeracji poznańskiej, 10 marca 2020 roku uchwaliła zmiany w ulgach i opłatach za przejazdy w środkach transportu. Zmiany będą obowią-
zywać od 1 lipca 2020 roku. Komunikaty są zamieszczone na stronach ZTM, Gminy Kleszczewo i Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. 
Jedna z proponowanych zmian dotyczy uczniów szkół podstawowych. Od 1 lipca b r. do 30 września b r. dzieci i młodzież uprawnieni będą do bez-
płatnych przejazdów na terenie gmin objętych porozumieniem, w tym także miasta Poznania. Dokumentem upoważniającym do powyższej ulgi jest 
ważna legitymacja szkolna lub upoważnienie zapisane na karcie PEKA (do uzyskania w Punktach Obsługi Klientów po okazaniu legitymacji szkol-
nej). Niestety Rada Miasta Poznania zdecydowała również, że od 1 października b r. uprawnienia te zostaną cofnięte i wprowadzone nowe w postaci 
ulgi 50% za przejazd, bądź też bilet specjalny na rok szkolny, który będzie kosztował 60 zł. Ponieważ już od wielu lat uczniowie naszej Gminy ko-
rzystali z bezpłatnych przejazdów, Gmina zamierza powrócić do wykupywania biletów uczniom, których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają 
swój PIT na terenie Gminy Kleszczewo.

Proponowane zmiany w taryfach oznaczają wzrost cen biletów o średnio 20%, a w przypadku osób nie zameldowanych na terenie aglomeracji 
o 30%.

Poznań podwyżki uzasadnia dużymi nakładami ponoszonymi na nowoczesny i przyjazny pasażerom transport publiczny oraz systematycznym wzro-
stem kosztów realizacji tego zadania, wskazując przy tym, że ostatnia podwyżka miała miejsce 7 lat temu. Miasto tylko w 2019 roku dopłaciło do komu-
nikacji publicznej 331 mln zł. Z tytułu podwyżek cen w Poznaniu spodziewany jest wzrost wpływów rocznie na poziomie 15 mln zł.

W przypadku naszej Gminy ostatnia podwyżka przed przystąpieniem do porozumienia transportowego miała miejsce dużo dawniej bo 14 lat temu (1 
kwietnia 2006 roku), po przystąpieniu do porozumienia, objęciu naszej gminy taryfami ZTM, a także zwolnieniu mieszkańców najdalej położonych ob-
szarów (tak aby gmina jako całość mogła być w tej samej strefie taryfowej) dochody z biletów u nas wręcz spadły. W tym czasie mamy do czynienia z nie-
współmiernymi, nakładami na komunikację. Najpierw było to zastąpienie jelczów i autosanów mercedesami i MAN-ami, a obecnie mamy do czynienia 
z wymianą całego taboru na fabrycznie nowe pojazdy, z budową nowoczesnych węzłów przesiadkowych, a także ogromną rozbudową i modernizacją bazy 
komunikacji. Obecnie do bieżących kosztów komunikacji publicznej nasza gmina dopłaca 2 993 tys. złotych. Należy zaznaczyć, że jest to plan wydatków 
na 2020 r. ustalony przed pandemią.

Ten ogromny koszt to cena jaką płacimy min. za niski poziom bezrobocia i możliwość wszechstronnego kształcenia się mieszkańców naszej Gminy w szko-
łach i uczelniach Poznania oraz ościennych miast.

WĘZEŁ W TULCACH JUŻ SŁUŻY PASAŻEROM
Od 1 maja autobusy wjeżdżają na węzeł przesiadkowy w Tulcach. 

Węzeł to bezpieczne miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania 
z autobusów, wyposażone min. w 2 wiaty dla pasażerów podróżujących 
w obu kierunkach jazdy. Jest tutaj nowoczesny system informacji pasa-
żerskiej – to tablica aktywna informująca o faktycznym, aktualizowanym 
na bieżąco czasie odjazdu autobusów, a także biletomat, umożliwiający 
zakup biletów jednorazowych 24 godz. na dobę. Węzeł przesiadkowy 
to szczególny punkt, specjalnie przygotowany do zmiany środka komu-
nikacji z własnego, którym może być rower, motocykl lub samochód, 
na środek transportu publicznego, jakim jest autobus gminnej komunika-

cji. Na potrzeby kierowców powiększono istniejący parking o kolejnych 
20 miejsc, zamontowano wiatę na 45 rowerów oraz 5 motocykli. Teren 
zyskał nowe oświetlenie, ustawiono ławki i kosze.

Należy zaznaczyć, że powyższa infrastruktura została umieszczo-
na na wybudowanej od podstaw pętli autobusowej z kostki betonowej. 
Wykonano niezbędne dojścia, a także kanalizację deszczową. Całość 
terenu objęta jest monitoringiem.

Zadanie sfinansowano z udziałem środków unijnych z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020, w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Miasta Poznania. Ta cenna inwestycja, została oddana 
do użytku 1 maja br. – to bez wątpienia miły akcent z okazji 16-tej rocz-
nicy wstąpienia Polski do UE.

RAPORT Z INWESTYCJI
Trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić jak w skali długookresowej 

pandemia wpłynie na budżety gmin. Czy i w jakim czasie ubytki zosta-
ną zrekompensowane zwiększonymi dochodami, to pytanie stawiane 
od początku zamrażania gospodarki jest nadal bez jednoznacznej od-
powiedzi, aczkolwiek po początkowych spadkach dochodów w okre-
sie od marca do kwietnia rzędu 40% są widoczne symptomy poprawy 
sytuacji.

Niezwykle ważne z punktu widzenia walki ze skutkami ekonomiczny-
mi pandemii jest utrzymanie wszelkich działań związanych z istnieniem 
miejsc pracy – w przypadku samorządu najważniejszym instrumentem 
w tym zakresie jest utrzymanie poziomu inwestycji. Mając na względzie 
kontynuowanie szerokiego zakresu prowadzonych budów, z którymi we-
szliśmy w bieżący rok, jak również dążąc do utrzymania kolejnych pozycji 
inwestycyjnych zaplanowanych do rozpoczęcia, dokonano już pewnych 
przetasowań w budżecie Gminy. Wznowiono także zawieszone postępo-
wania przetargowe. Należy podkreślić, że ogromna skala realizowanych 
inwestycji jest możliwa w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Unii 
Europejskiej jak również z programów rządowych – jest to dodatkowy bo-
dziec do ich kontynuacji.

I tak w Kleszczewie trwa budowa zaplecza technicznego dla gmin-
nej komunikacji – prace skoncentrowane są na wznoszonych 3 obiek-
tach kubaturowych. Są to pomieszczenia na potrzeby autobusów i inne-
go sprzętu – wszystkie są na etapie wykonywania pokryć dachowych, 
posadzek i stawiania ścianek wewnętrznych.

Obok bazy komunikacji kontynuowana jest budowa nowej siedziby 
OPS i Policji. W trakcie są prace wykończeniowe wewnątrz budynku i za-
gospodarowanie terenu.

Prace rozpoczął wykonawca przebudowy ulicy Sportowej – wykonane 
zostanie odwodnienie, poszerzenie pasa drogowego, remont nawierzchni, 
budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową, powstanie nowe oświetlenie. 
Wszystkie te inwestycje posiadają dofinansowanie z WRPO-ZIT w ra-
mach jednego projektu z ukończoną już budową węzłów przesiadkowych 
i spodziewaną za kilka tygodni dostawą pierwszych 2 z 9 autobusów z fir-
my Solaris.

W Gowarzewie prowadzone będą wkrótce prace związane z przebudo-
wą ulicy Waniliowej. Przebudowę poprzedzono ułożeniem kanalizacji sa-
nitarnej. Na połowę kosztu przebudowy pozyskaliśmy środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych, kanalizacja sanitarna finansowana jest wyłącznie 
z budżetu Gminy. FDS to bardzo realna pomoc rządu – ledwie rozpoczę-
ła się budowa na ulicy Waniliowej, a już otrzymaliśmy pozytywną odpo-
wiedź na kolejny wniosek, tym razem złożony na budowę ul. Miętowej. 
Już wkrótce będzie ogłoszony przetarg.

W związku z przyznaniem wsparcia na ul. Miętową i prowadzone już 
prace na ul. Waniliowej planowane jest rozszerzenie inwestycji o połącze-
nie ul. Waniliowej z Miętową odcinkiem ul. Szałwiowej.

Zgodnie z przyjętą zasadą inwestycje drogowe poprzedzi inwestycja 
w zakresie kanalizacji sanitarnej. Ułożone odcinki kanalizacji będą goto-
we na przyjęcie ścieków dopiero po zrealizowaniu połączenia z oczysz-
czalną ścieków, ich realizacja ma na celu zapobieżenie niszczenia wy-
konanej nawierzchni, jak również ograniczenie kosztów ewentualnego 
odtwarzania ulepszonej nawierzchni.

Co bardzo ważne, trwają prace zmierzające do podłączenia budowanej 
fragmentami kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie do oczyszczalni ścieków. 
Powstaje pierwszy, kosztowny odcinek kanalizacji na terenie Nagradowic. 
To modernizacja przestarzałej sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości, a jed-
nocześnie odcinek tranzytowy dla przesyłu ścieków z Komornik, Gowarze-
wa, Taniborza, Szewc, jak również części Tulec. Dobiegająca końca inwe-
stycja w Nagradowicach jest powiązana finansowo z zrealizowanymi już 

przedsięwzięciami w Tulcach – w ul. Nagietkowej, a wcześniej z doprowa-
dzeniem ścieków z ul. Średzkiej. Najważniejsze jednak jest to, że powstaje 
nowa oczyszczalnia, która będzie w stanie oczyścić ścieki z całego wymie-
nionego obszaru, jak również z terenów obsługiwanych istniejącą dotąd in-
stalacją. Wszystkie powyższe inwestycje są finansowane z dotacji Unii Eu-
ropejskiej (WRPO _ZIT) oraz budżetu gminy. Perspektywę skanalizowania 
wskazanych wyżej miejscowości przybliża także fakt zakończenia prac zwią-
zanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia 
na budowę ogromnego zakresu sieci kanalizacyjnej w Gowarzewie, Szew-
cach i północno – wschodniej części Tulec. Optymizm studzi jednak fakt, iż 
tak wielkie przedsięwzięcia powinny być realizowane z udziałem środków 
zewnętrznych, a na nowe rozdania trzeba będzie zapewne poczekać do ko-
lejnej perspektywy unijnej. Jak wspomniałem wyżej wyjątkiem od zasady 
budowania z udziałem środków zewnętrznych jest konsekwentna budowa, 
wyłącznie z własnych środków, odcinków kanalizacji w przebudowywanych 
drogach – w ten sposób powstały już długie odcinki kanalizacji w Gowarze-
wie w ul. Swarzędzkiej (z fragmentami w Trzeckiej i Siekiereckiej) i Wani-
liowej, a wkrótce powstaną kolejne fragmenty w ul. Miętowej i części Szał-
wiowej. Należy mieć na uwadze fakt, iż możliwości angażowania własnych 
środków, bardzo często z kredytów, nie są nieograniczone i mogą mieć wpływ 
na możliwości zapewnienia udziału własnego w innych przedsięwzięciach. 
Kanalizacja sanitarna powiązana funkcjonalnie z projektem budowy oczysz-
czalni ścieków została właśnie oddana do użytku w Kleszczewie (rejon ul. 
Lipowej), a także w Bylinie (w sąsiedztwie ul. Sportowej w Kleszczewie). 
Zarówno w Nagradowicach, jak i w Bylinie przebudowa kanalizacji jest po-
wiązana z rozbudową sieci wodociągowej.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę przedsię-
wzięciem, jest modernizacja stacji wodociągowej w Nagradowicach – wy-
konane niedawno połączenie z siecią wodociągową Komornik i Bylina ozna-
cza kolejne zabezpieczenie dostaw wody dla tych miejscowości. W związku 
z połączeniami sieci na terenie Gminy znaczenie tego źródła wody jest da-
leko szersze. SUW w Nagradowicach to obecnie w pełni zautomatyzowana, 
nowoczesna, ekonomiczna w eksploatacji stacja uzdatniania wody.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę oświetlenia ulicznego – 
w 6 miejscowościach powstaną nowe linie oświetleniowe z 92 punkta-
mi świetlnymi.

Niepowodzeniem, związanym z brakiem ofert, bądź też zbyt wysokimi 
wycenami prac zakończyły się przetargi na OZE, ścieżkę rowerową do Na-
gradowic, a także na wóz bojowy dla OSP Krzyżowniki. Postępowania 
będą kontynuowane.

ZBIORNIK TULCE CORAZ BLIŻEJ
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 21 maja b r. podjął decyzję w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałania 4.1.2. Mała retencja Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 2014‒2020 projektu „Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo”. Koszt inwestycji wynosi 22.066.282,74 zł, przyznana 
kwota dofinansowania z UE to 17.995.666,52 zł, pozostała suma będzie pochodzić z budżetu Państwa ze środków przeznaczonych na realizację 
programu retencji. Decyzję w sprawie budowy zbiornika ogłosił w maju ubiegłego roku podczas specjalnej konferencji prasowej w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk (zdjęcie poniżej).

REMONT DROGI POWIATOWEJ W TULCACH
Jeden z dotkliwych problemów związanych ze stanem dróg powiatowych 

doczekał się częściowego rozwiązania. Nowa nawierzchnia na drodze od Po-
znania do początku zabudowy Tulec, to duża ulga dla zawieszeń pojazdów 
i poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców. Warto przypomnieć, że 
w trakcie realizacji jest inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj – budo-
wa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce –Gowarzewo/etap I – Poznań -Tulce/.

SAMORZĄD XXX LAT WCZEŚNIEJ
Rówieśnicy odrodzonego samorządu to dzisiaj dorośli ludzie. Oznacza 

to, że znaczna część naszego społeczeństwa nie może pamiętać, a duża 
część już nie pamięta, czasów gdy decyzje w sprawach dotyczących 
spraw lokalnych zapadały centralnie, a Gminne Rady Narodowe zatwier-
dzały jedynie decyzje podejmowane w gremiach politycznych reprezen-
tujących zaledwie znikomą część społeczności. Terenowe Organy Ad-
ministracji Państwowej Szczebla Podstawowego w gminach realizowały 
zadania wyznaczone im przez struktury wojewódzkie (do 1975 roku tak-
że powiatowe), te zaś realizowały decyzje, które zapadały na szczeblu 
centralnym. Wybory polegały w praktyce na przeprowadzeniu plebiscy-
tu poparcia dla list ustalonych przed głosowaniem pod dyktando „wła-
dzy ludowej”.

U schyłku lat 80-tych ubiegłego wieku grupa mieszkańców naszej Gmi-
ny związanych z Solidarnością RI i utworzonym dla wsparcia przeprowa-
dzonych dopiero co pierwszych, częściowo wolnych wyborów Komitetem 
Obywatelskim Solidarność edukowała się na temat istoty samorządu tery-
torialnego. Pierwsze wykłady, które miały miejsce w cyklach comiesięcz-
nych w Poznaniu, od grudnia 1989 roku do marca 1990 roku miały charakter 
ogólny. Wynikało to z faktu, że wybrana dopiero co władza, była w trakcie 
tworzenia nowych przepisów i wykładowcy swą wiedzę opierali na znajo-
mości demokratycznych zasad ustroju w państwach zachodnich, jak również 
na swoich przemyśleniach odnośnie rozwiązań, które należy wprowadzić 
w Polsce. Wykładowcami były osoby, które wkrótce miały stać się znany-
mi szeroko autorytetami w swoich dziedzinach. Dość wspomnieć nazwisko 
Romana Hausera – profesora UAM w Poznaniu, przyszłego wieloletniego 
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przedstawiał zagadnie-
nia związane z istotą samorządu, jego umocowaniem w państwie, zakre-
sem działania, sposobem finansowania, czy Grażyny Ziółkowskiej – wów-
czas działaczki Solidarności i KO Solidarność w środowisku oświatowym, 
później min. Kurator Oświaty w Poznaniu – w tym przypadku dominowa-

ła oczywiście tematyka eduka-
cji. Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc z naszej Gminy 
w spotkaniach mogło brać udział 
maksymalnie 10 osób. Ograni-
czeń nie było w stosunku do licz-
by uczestników podczas spotkań, 
które miały miejsce począwszy 
od końca marca w naszej gminie. 
Tutaj swój akces udziału zgłosiło 
20 osób, a wykładowcą był czło-
nek Zespołu Samorządowego 
Komitetu Obywatelskiego w Po-
znaniu, a później także szef Biu-
ra Pełnomocnika Rządu ds. Re-
formy Samorządowej w Poznaniu 
Janusz Krzyżaniak. Pełnomoc-
nikiem Rządu był główny archi-
tekt reformy samorządowej sena-
tor prof. Jerzy Regulski. Krótko 
przed wyborami odbyły się tak-
że spotkania z senatorem Ry-
szardem Ganowiczem, a także 
– tu ciekawostka – z p. Kossow-
skim przedstawicielem powstają-
cego właśnie Związku Zawodo-
wego Policjantów. W tym okresie 
prezentowane były informacje 
oparte na już na uchwalonej przez 
parlament ustawie o samorządzie 
gminnym. W ówczesnym kształ-
cie samorząd zaprojektowano 
w wersji dwustopniowej (gminy 
i województwa). Ten układ prze-
trwał aż do 1999 roku kiedy przy-
wrócono zlikwidowane w 1975 
roku powiaty. Odrodzenie samo-
rządu to ogromna zmiana ustrojo-
wa, która kompletnie zmieniła fi-
lozofię funkcjonowania Państwa, 
przekazując lokalnym społeczno-
ściom decydujący wpływ na po-
dejmowanie decyzji o kierunkach 

rozwoju zamieszkiwanego przez 
siebie obszaru. Dokonano także 
pewnych zmian symbolicznych, 
które nawiązywały do wcześniej-
szych tradycji i miały za zada-
nie podkreślić odrębność nowych 
struktur od dotychczasowych PR-
L-owskich. Przykładem jest funk-
cja wójta/burmistrza, która zastąpi-
ła funkcję naczelnika gminy/miasta. 
Rada gminy zastąpiła gminną radę 
narodową. Utworzono także funk-
cję skarbnika gminy – osoba na tym 
stanowisku odpowiada za finanse 
gminy, to funkcja szersza od głów-
nego księgowego. W przypadku na-

szej gminy skarbnik jest jednocześnie głównym księgowym budżetu, ale najczęściej w urzędach istnieją oba stanowiska. Korekta nazwy wystąpiła również 
w przypadku sekretarza urzędu gminy, w jego miejsce utworzono stanowisko sekretarza Gminy, podnosząc tym samym rangę tej funkcji. W przypadku na-
szej gminy nieomal od samego początku stanowisko sekretarza Gminy jest połączone z funkcją z-cy wójta. Łączenie stanowisk jest podyktowane względami 
oszczędnościowymi. Osobę na stanowisko naczelnika wyznaczał wojewoda po uzyskaniu opinii gminnej rady narodowej. Tutaj nastąpiła zasadnicza zmiana 
ustrojowa, wybór wójta/burmistrza, po wejściu reformy samorządowej w 1990 roku należał do rady Gminy, ale już od 2002 roku o wyborze decydują wyborcy 
w powszechnych wyborach. Od 1990 do 2002 roku organem wykonawczym gminy był zarząd gminy z wójtem na czele, obecnie, a więc od czasu wyborów 
powszechnych, tę funkcję sprawuje wójt jednoosobowo, z pomocą urzędu gminy, jednostek organizacyjnych (2 zespoły szkół OPS GOKiS, Zakład Komunal-
ny Sp. z o.o.) oraz jednostek pomocniczych (14 sołectw).

Wybory samorządowe 27 maja 1990 roku zakończyły się w naszej gminie podziałem mandatów – kandydaci spod znaku Solidarności RI i KO 
Solidarność, reprezentujący głównie środowisko rolnicze, nie posiadali większości głosów, jednak dzięki wsparciu spoza własnego bloku zyskali 
decydujący wpływ na dalszy rozwój Gminy.
• Skład pierwszej Rady Gminy wybranej w 1990 roku: Kłosowicz Kazimierz – Przewodniczący Rady, Krugiołka Andrzej – W-ce Przewodniczący, 

Salamoński Jerzy – W-ce Przewodniczący, Baldwin Ramułt Jan, Błoch Kazimierz, Dębicki Tadeusz, Dębowski Stanisław, Frąckowiak Andrzej, 
Kaczmarek Władysław, Kemnitz Bogdan, Kotecka Krystyna, Kozłowski Seweryn, Lammel Tadeusz, Olejnik Urszula, Perdoch Wojciech, Rataj-
czak Marek, Walasiak Marian, Zwierz Andrzej.

• Władzę wykonawczą stanowił 5 osobowy Zarząd Gminy:
• Bogdan Kemnitz – Przewodniczący Zarządu Gminy– Wójt Gminy
• Kazimierz Kłosowicz – członek Zarządu Gminy
• Kazimierz Błoch – członek Zarządu Gminy
• Andrzej Frąckowiak – Członek Zarządu Gminy
• Wojciech Perdoch – członek Zarządu Gminy
• Ponadto funkcje we władzach Gminy pełniły:
• Sekretarz Gminy – Genowefa Przepióra
• Skarbnik Gminy – Genowefa Hadrych Wierzewska

Od 15 IX 1992 funkcję Skarbnika Gminy objęła Mirosława Nowak.
• W pierwszym okresie samorząd sam ustalał liczbę radnych. Podobnie jak to jest obecnie rada ustalała liczbę i kompetencje komisji, w ramach 

których omawiane są poszczególne sfery funkcjonowania Gminy. W ramach pierwszych rozwiązań członkami komisji tematycznych mogły 
być także osoby spoza rady. W pierwszej kadencji byli to: Czesław Kempiak, Wojciech Hoffmann, Genowef Przepióra, Andrzej Walkowiak, 
Andrzej Gniotowski, Ryszard Szelągowski, Karol Wesołowski, Grzegorz Przybył oraz Tadeusz Kaźmierczak, którego miejsce od grudnia 1990 
roku zajął Paweł Melewski.

• Rada Gminy wybierała dodatkowo delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego – był nim Andrzej Zwierz.
• Zmiana ustrojowa nie miała większego wpływu na obsadę stanowisk w sołectwach. Funkcję tę pełnili: BYLIN – Edmund Konował, GOWARZEWO – 

Zygmunt Plebanek, KLESZCZEWO – Eugeniusz Nowicki, KOMORNIKI – Czesław Książkiewicz, KREROWO – Andrzej Karolczak, KRZYŻOW-
NIKI – Henryk Lesiński, MARKOWICE – Jan Mąderek, POKLATKI – Hieronim Toś, ŚRÓDKA – Marek Tórz, TULCE – Zygmunt Rychlewicz, ZI-
MIN – Jan Lesiński.
Żaden z radnych nie pełnił funkcji w Samorządzie przez wszystkie 8 kadencji. Najdłużej bo 7 kadencji zaufaniem wyborców cieszył się Tadeusz Lam-

mel (radnemu należy dodać jeszcze jedna kadencję w GRN). Spośród sołtysów do dziś służy swoim mieszkańcom czterech panów: Eugeniusz Nowicki, 
Czesław Książkiewicz, Henryk Lesiński (w trakcie 2 kadencji pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Gminy) i Jan Mąderek (w tym przypadku 
była jedna kadencja przerwy). W Ziminie wprawdzie zmieniła się osoba pełniąca funkcję, jednak wszystko zostało w rodzinie, ponieważ po ojcu Janie 
sołtysem został syn Stanisław.

A co w Urzędzie Gminy? Tutaj są osoby, które są wierne tej instytucji i naszej Gminie od samego początku Samorządu (a nawet dłużej). Są 
to Genowefa Przepióra (Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta), Irena Plebanek (referat finansowy), Regina Kujawa (referat finansowy), Zygmunt Sa-
wicki (referat spraw obywatelskich).

Dotąd, przez wszystkie 8 kadencji, najpierw dzięki zaufaniu radnych, a po wprowadzeniu wyborów powszechnych z woli większości wyborców, pełni 
funkcję wójta gminy niżej podpisany autor artykułu.

Jakie były najważniejsze działania w pierwszej kadencji odrodzonego Samorządu Gminy Kleszczewo?

1)	 II	połowa	1990	roku	(pierwsze	miesiące	po	wyborach):
– zakup pierwszych 2 komputerów;
– przystąpienie do kompleksowej telefonizacji gminy – w tym cza-

sie w całej gminie dostępnych było zaledwie 46 numerów telefo-
nicznych;

– naprawa dróg gruntowych;

2)	 Rok	1991
– uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy;
– utworzenie gminnej komunikacji autobusowej, a następnie powołanie 

Zakładu Komunalnego;
– przejęcie prowadzenia przedszkoli;
– budowa dróg: Komorniki Gowarzewo i Gowarzewo-Szewce;
– budowa 1,5 km wodociągu w Bylinie
– pierwsza rekultywacja parku w Kleszczewie
– sieć komputerowa w UG;
– budowa sieci telefonicznej

3)	 Rok	1992
– gazyfikacja Tulec, Gowarzewa i Szewc, a następnie realizacja projektu kompleksowej gazyfikacji Gminy;
– wprowadzenie zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem;
– utworzenie Gminnej Spółki Wodnej;

4)	 Rok	1993
– przejęcie obsługi sieci wodociągowej od WZUW w Przeźmierowie;
– początek organizacji odbioru odpadów komunalnych;
– kontynuowana budowa sieci telefonicznej i gazowej na terenie całej Gminy;
– budowa kanalizacji burzowej w Ziminie

5)	 Rok	1994
– pierwsze numery Gazety Miesz-

kańców Gminy „Samorząd”;
– dokończenie budowy prze-

pompowni ścieków i sieci ka-
nalizacyjnej w obrębie zabudo-
wy jednorodzinnej w Tulcach;

– budowa chodnika w Nagrado-
wicach (praca zorganizowana 
w ramach robót publicznych);

– rozbudowa szkoły podstawo-
wej w Ziminie

W kontekście współczesnych realiów warto zwrócić uwagę na szeroki zakres prowadzonych przedsięwzięć, zarówno organizacyjnych, jak i inwe-
stycyjnych. Obecnie, ze względów formalno-prawnych nie byłoby to możliwe. Każde działanie obwarowane jest licznymi regulacjami prawnymi, 
wymagającymi prowadzenia długotrwałych, i dodajmy kosztownych, „procedur” – to ostatnie słowo, robi współcześnie oszałamiającą karierę, sku-
tecznie studząc entuzjazm, tak charakterystyczny dla pierwszych lat rozwoju samorządu.

Bogdan Kemnitz

Wójt gminy KleszczeWo

Laptopy dla uczniów

Obsługa klientów w UG

Węzeł przesiadkowy w Tulcach

Węzeł przesiadkowy w Tulcach – wiata dla rowerów

Węzeł przesiadkowy w Tulcach – parking

Budowa bazy autobusowej dla Zakładu Komunalnego - hala garażowa

Hala obsługi autobusów

Pomieszczenia gospodarcze

Budowa siedziby OPS i Policji

Przebudowa ul. Sportowej

Budowa kanalizacji na ul. Lipowej w Kleszczewie

Budowa kanalizacji na ul. Waniliowej w Gowarzewie

Kanalizacja w Nagradowicach

Budowa oczyszczalni ścieków

SUW w Nagradowicach

Droga powiatowa przez las tulecki

Program wyborczy NSZZ RI Solidarność

Obwiesczenie wyborcze z 1990 r.

Samorządowcy I kadencji

Przewodniczacy Rady Gminy I kaden-
cji Kazimierz Kłosowicz wraz z wice-
przewodniczącymi

Budowa sieci telefonicznej w Komornikach

Koncentrator w centrali telefonicznej Gazyfikacja gminyPierwszy numer gazetki „Samorząd”

Pierwsze autobusy gminnej komunikacji Modernizacja dróg gruntowych

Rozbuowa szkoły w Ziminie (1994 r.) Zakład Komunalny świadczy usługi Spółce Wodnej


