
WKRÓTCE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO NA MĘCINIE
22 maja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, podczas której minister gospodarki morskiej i żeglu-

gi Marek Gróbarczyk poinformował o decyzji odnośnie zatwierdzenia do realizacji projektu budowy zbiornika retencyjnego na rzece Męcinie. 
Szczegóły przedsięwzięcia przedstawili dziennikarzom zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś oraz 
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda. Wójt gminy Kleszczewo przedstawił powody wieloletnich 
starań gminy Kleszczewo o realizację tej inwestycji. Głównym celem jest retencja wody. Obecnie Istnieje jedynie system odprowadzania wody 
(poprzez dreny i cieki wodne), należy go uzupełnić o rozwiązanie, które pozwoli, poprzez retencję wody w zbiorniku, ograniczyć odpływ i za-
chować na dłużej prawidłowe stosunki wodne na terenie gminy w okresach niedoboru opadów. Zbiornik ma stanowić również zabezpieczenie 
na wypadek groźby powodzi, będzie również w przyszłości, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych tego typu obiektów, pełnił funkcje 
rekreacyjne. Starania o budowę zbiornika trwały wiele lat, ostatnią przeszkodą był brak opinii potwierdzającej zgodność planów gospodarowania 
wodami w obszarach dorzeczy w Polsce z Ramową Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej – ostatecznie Komisja Europejska, w przypadku niektó-

rych obiektów, w tym zbiornika na o roboczej nazwie „Tulce”, zleciła sprawdzenie dokumentu wyznaczonej przez siebie inicjatywie JASPERS. 
Pozytywna opinia tej instytucji, która spłynęła w ostatnich dniach otworzyła proces inwestycyjny. Czas potrzebny na wykonanie tego zadania 
to okres 1,5 do 2 lat, jednak zanim ruszą maszyny należy przeprowadzić procedury związane z uruchomieniem środków z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, które zabezpieczył na ten cel Samorząd Wojewódzki – mają one pokryć 85% z blisko 20 mln aktualnego kosztu 
inwestycji. Pozostała część jest zabezpieczona ze środków budżetu państwa. Inwestycja już w 2017 roku była uwzględniona przez Samorząd 
Wojewódzki wśród wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak z powodu braku formalnego, jakim było nie 
dotarcie na czas wzmiankowanej wyżej opinii KE wnioski w sprawie budowy zbiorników retencyjnych musiały być wycofane.

Podczas konferencji miałem możliwość podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do doprowadzenia wieloletnich starań do bliskiego już 
finału. Wśród wielu zaangażowanych osób na szczególne wyróżnienie zasługuje dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, który ostatecznie doprowadził do wykonania i uzgodnienia projektu zbiornika, z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę włącznie. Po przekazaniu inwestycji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ta instytucja również uznała tę inwestycję 
za priorytetową i kontynuowała starania o jej realizację. Słowa podziękowania skierowane zostały także na ręce Parlamentarzystów – posła Bartłomie-
ja Wróblewskiego za podjęte intensywne starania w kierunku przyspieszenia przygotowań, co ostatecznie okazało się skuteczne przy wsparciu wice-
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego. Wcześniejsza wizyta obu Panów w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, 
o której informowałem w poprzednim numerze „S” znacznie przybliżyła ostateczne załatwienie sprawy. Słowa podziękowania skierowane zostały 
również pod adresem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, który doprowadził do spotkania przedstawicieli najważniejszych w tym za-
kresie instytucji rządowych, którzy oficjalnie potwierdzili wolę realizacji tej ważnej dla gminy Kleszczewo inwestycji.

W uzupełnieniu powyższej informacji dodam, że możliwość uzyskania środków na budowę zbiornika z zarezerwowanej wcześniej na ten cel 
puli środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego potwierdził marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. 
Zamiar budowy zbiornika w gminie Kleszczewo minister Marek Marek Gróbarczyk potwierdził 15 czerwca prezentując ogólnopolski program 
rozwoju retencji.

UMOWA NA OZE PODPISANA
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 31 maja 2019 roku miało miejsce podpisanie umowy na dofinanso-

wanie projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. Pod umową podpisy złożyli wójt 
Gminy Kleszczewo oraz skarbnik Gminy Kleszczewo Jolanta Litka. Samorząd Wojewódzki reprezentował Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak.

Zadanie realizowane będzie w ramach partnerstwa z Gminą Krzykosy, w którym nasza gmina pełni rolę lidera projektu. Wzajemne zobowią-
zania gmin reguluje odrębna umowa. Odrębne umowy zawierane są pomiędzy obu gminami, a bezpośrednimi beneficjentami, jakimi będą miesz-
kańcy, którzy zgłosili swój akces do udziału w tym przedsięwzięciu.

W wyniku realizacji projektu w obu gminach powstanie 500 instalacji OZE, w tym w naszej gminie:
– 102 instalacje fotowoltaiczne,
– 32 instalacje kolektorów słonecznych,
– 19 gruntowych pomp ciepła.

Docelowymi beneficjentami są mieszkańcy obu gmin, którzy zgłosili zainteresowanie przystąpieniem do kunkursu.
Całkowita wartość projektu to 11 327 585,28 zł natomiast kwota dofinansowania wynosi 8 845 198,60 zł. Dofinansowanie uzyskano w ra-

mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawial-
nych źródeł energii”.

Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim podpisano również umowę na projekt w zakresie OZE, który będzie realizowany przez Po-
wiat Średzki, a także umowę w sprawie budowy małych kin wiejskich, firmowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

WÓZ DLA OSP KOMORNIKI
Niedawno z zakupu wozu bojowego cieszyła się jednostka OSP 

w Gowarzewie, a już przed szansą stoi kolejna, tym razem OSP w Ko-
mornikach. Wniosek złożony w tej sprawie przez Gminę został zaopi-
niowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych 
oraz Środowiska dotyczącego współdziałania w zwalczaniu zagrożeń 
dla środowiska.

W dniu 23 maja br. miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim uro-
czystość podpisania promesy na zakup pojazdu. W myśl zawartego 
porozumienia OSP Komorniki jeszcze w tym roku otrzyma wóz bojo-
wy typu średniego. Koszty w wysokości do 460.00,00 zł zostaną po-
kryte ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
pozostałą sumę, zaplanowaną na 300.000,00 zł (ostateczną wysokość 
rozstrzygnie przetarg), zapewni Gmina Kleszczewo.

Pomocy w pozyskaniu niezbędnych decyzji i środków udzielili min.: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej 
Bartkowiak oraz poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. W uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim naszą Gminę reprezentowali Z-ca Wój-
ta – Sekretarz Gminy Genowefa Przepióra oraz Prezes OSP Komorniki Maria Wietrzykowska.

HIsTORyCZy DZIEń DlA sZKOły W TUlCACH
Dla Zespołu Szkół w Tulcach 7 czerwca 2019 roku zapisze się bez wątpienia na kartach historii ze względu na dwa niezwykle ważne dla 

tej placówki wydarzenia.
W tym dniu, w obecności wielu znakomitych gości z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem na czele, miało miejsce 

otwarcie i poświęcenie nowego skrzydła szkoły. Z punktu widzenia potrzeb najważniejszym efektem tej inwestycji jest 8 sal lekcyjnych, 
których brak skutecznie doskwierał od kilku już lat. W nowym budynku są również pomieszczenia na świetlicę szkolną, pokoje do pracy 
indywidualnej dla nauczycieli, a także miejsce na sklepik uczniowski. Budynek jest wyposażony w meble, tablice interaktywne i inny 
sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Koszt zadania wraz z wyposażeniem wyniósł 5.953.439 zł i zo-
stał poniesiony w całości z budżetu gminy.

Bardzo duży zakres prac został wykonany również w otoczeniu budyn-
ku – dotyczy to zarówno dziedzińca szkoły, jak również przebudowy ulic 
dojazdowych. Ulice zyskały nawierzchnię z kostki betonowej, powstały 
chodniki i znaczna liczba miejsc parkingowych. W sąsiedztwie szkoły, 
jeszcze w bieżącym roku, powstanie z udziałem środków unijnych węzeł 
przesiadkowy komunikacji autobusowej, plac rekreacyjny dla dzieci i do-
rosłych z udziałem programu rządowego OSA, a także boisko do siatków-
ki plażowej z budżetu sołeckiego ze wsparciem środków z budżetu gminy.

***
Bezpośrednio po otwarciu nowego skrzydła szkoły miała miejsce ko-

lejna uroczystość, w tym przypadku o szczególnym znaczeniu dla toż-
samości szkoły. Na forum szkoły przewodniczący rady gminy Marek 
Maciejewski wręczył dyrektorowi Zespołu Szkół w Tulcach Andrzejo-

wi Szymczakowi akt nadania Szkole Podstawowej w Tulcach imienia Powstańców Wielkopolskich. Formalną decyzję w tej sprawie podjęła 
Rada Gminy 27 lutego 2019r. Symbolicznego odsłonięcia tablicy z nową nazwą szkoły podstawowej dokonał wójt Gminy. Podczas uroczystej 
akademii miały miejsce wystąpienia Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, wójta Gminy Kleszczewo, dyrektora Zespołu Szkół 
w Tulcach Andrzeja Szymczaka, W-ce Kurator Oświaty w Poznaniu Aleksandry Kuź, a także Przewodniczącej Koła Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Kleszczewie Haliny Kowalewskiej. Uroczysty charakter wydarzenia miał odzwierciedlenie w bogatym programie artystycznym 
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół.

Uroczystości w szkole poprzedzone były mszą świętą, którą w Sanktuarium w Tulcach odprawił ks. proboszcz Marian Libera.
Foto: www.poznan.uw.gov.pl

WIZytA WOjEWODy WIELKOPOLSKIEgO W gMINIE KLESZcZEWO
W dniu 7 czerwca br. gościliśmy w naszej gminie Wojewodę Wiel-

kopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Głównym celem wizyty był 
udział w uroczystościach związanych z otwarciem nowego skrzydła 
Zespołu Szkół w Tulcach i nadania imienia Szkole Podstawowej, acz-
kolwiek nie był to jedyny punkt programu. W drugiej części wizyty, 
bezpośrednio po uroczystościach, Wojewoda zapoznał się z miejscem 
lokalizacji przyszłego zbiornika retencyjnego na Męcinie, a następ-
nie zwiedził kompleks oświatowo-sportowy w Kleszczewie, Ośrodek 
Kultury, a także zabytkowy park. Kulminacyjnym momentem wizyty 
było spotkanie w Urzędzie Gminy z udziałem kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy. W trakcie dyskusji Wojewoda żywo intere-
sował się problemami, z którymi boryka się samorząd, szczególnie w 
zakresie mechanizmów wpływających na sprawną realizację zadań.

Foto: www.poznan.uw.gov.pl

PERły sAMORZĄDU DlA GMINy KlEsZCZEWO
W dniach 23‒24 maja 

2019 r.w Pomorskim Parku 
Naukowo – Technologicznym 
w Gdyni miał miejsce VII 
ogólnopolski Kongres Perły 
Samorządu Dziennika Gaze-
ta Prawna. Jest to projekt, któ-
ry zdążył już na stałe wpisać 
się w kalendarz najważniej-
szych wydarzeń skierowanych 
do przedstawicieli administra-
cji lokalnej, agend rządowych, 
biznesu, nauki oraz mediów.

Wydarzeniu towarzyszyła 
także gala wręczenia nagród 
w rankingu „Perły Samorzą-
du”. Nagrody przyznawane są 
gminom, które wyróżniają się 
w sposób szczególny, nie tyl-
ko doskonale realizując po-
wierzone prawem zadania, ale 
które podejmują ciągle nowe 
wyzwania poprawiając w ten 
sposób jakość życia mieszkań-
ców. W przeprowadzonym przez Gazetę Prawną, w partnerstwie z pro-
fesjonalnymi firmami dorodczo-audytorskimi, rankingu „Perły samo-
rządu” ocenie poddano finanse, przestrzeń i infrastrukturę, gospodarkę, 
oświatę i wychowanie, zdrowie, politykę senioralną, transport publicz-
ny oraz środowisko i gospodarkę odpadami.

Gmina Kleszczewo w tegorocznej edycji rankingu „Perły Sa-
morządu” znalazła się dwukrotnie w gronie laureatów, zajmu-
jąc VI miejsce w konkursie głównym w kategorii gmin wiej-

skich oraz III miejsce w kategorii Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży.
W ramach rankingu Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży Dziennik Gazeta Prawna nagradza samorządy, które wyróżniają się dużą 

aktywnością w upowszechnianiu sportu i rekreacji, jak również osiągnęły wysoki poziom rozwoju bazy niezbędnej do realizacji zadań 
w tym zakresie.

Nagrody w imieniu gminy Kleszczewo odbierałem wspólnie z dyrektorem GOKiS Michał Żelazek.

ABsOlWENCI sZKÓł W URZĘDZIE
Kolejna grupa absolwentów placówek samorządowych, a także SP w Ziminie, odwiedziła Urząd Gminy. Tym razem była to grupa nieco spe-

cyficzna. Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim, w którym edukację w naszych szkołach odbywali gimnazjaliści – obecne klasy III gimnazjum, 
to ostatnie oddziały zlikwidowanych gimnazjów. Z kolei pierwszy raz od wielu lat nasze szkoły opuszczają w tym roku absolwenci klas ósmych. 
Wydłużenie okresu nauki w szkołach podstawowych to efekt tej samej reformy systemu oświaty, która zlikwidowała gimnazja. Niekorzystnym 
zbiegiem okoliczności jest niestety kumulacja roczników klas gimnazjalnych i szkół podstawowych. Oznacza to, że szkoły opuszcza zdublowa-
na liczba absolwentów. Miało to negatywny wpływ na komfort nauki w minionym roku szkolnym, oznacza także większą konkurencję do szkół 

średnich. Szkoły średnie podję- ły działania w kierunku zapewnie-
nia większej liczby miejsc, jednak czy wystarczające to się dopiero 
okaże po zakończeniu naborów. Pewne zamieszanie pojawiało się 
niekiedy również z wprowadza- nym przed kilku laty, od początku 
bez wiary w sukces, obowiązkiem szkolnym dla 6-latków. W wyniku 
tych działań, wskutek oporu wobec tego rozwiązania ze strony rodzi-
ców, również mieliśmy do czynie- nia z kumulacją roczników w kla-
sach młodszych.

W przypadku naszej gminy li- kwidacja gimnazjów przebiegła 
absolutnie bezboleśnie – nie po- twierdziły się zapowiedzi likwida-
cji miejsc pracy, ogromnych kosz- tów na przebudowę placówek itp. 
Stało się tak dlatego, że podobnie jak w większości szkół wiejskich 
gimnazja powstały ze sztucznego podziału dotychczasowych szkół 
podstawowych tworząc zespoły szkół, oczywiście oznaczało to je-

dynie rozrost stanowisk administracyjnych. Gdyby uwzględnić sugestie autorów ówczesnej wersji reformy, którzy próbowali wręcz wymusić 
fizyczny rozdział obu rodzajów szkół, wszystkie dzieci w naszej gminie byłyby skazane na dojazdy, niekiedy wiele kilometrów. Ulgą dla gmin 
miały być gimbusy, których wówczas nie otrzymaliśmy.

Obecne zmiany dla uczniów szkół średnich to już tylko plusy – przywrócenie 4 letnich liceów i 5 letnich techników to zdecydowany powrót 
do normalności, a zdecydowany zwrot na korzyść kierunków technicznych i edukacji zawodowej na wysokim poziomie, to lepszy start na ryn-
ku pracy, jak również na dające szansę na rozwój, kierunki studiów.

Ze względu na rekordową liczbę tegorocznych absolwentów spotkania z młodzieżą odbywały się w największej sali Ośrodka Kultury, a i tak 
konieczny był podział na trzy grupy. Spotkanie, na które zaprosiłem absolwentów poświęcone było przedstawieniu Gminy Kleszczewo, mia-
ło również na celu uzyskanie opinii młodych ludzi na zaprezentowane tematy. Uzupełnieniem spotkania była wizyta w Urzędzie Gminy, gdzie 
z zadaniami pracowników poszczególnych biur zaznajomiła, zastępca wójta – sekretarz Gminy Genowefa Przepióra.

DOTACJA UNIJNA NA KANAlIZACJĘ
Pomyślnym rozstrzygnięciem zakończyło się postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Zakład Komunalny do Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie budowy kolejnego zakresu budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wo-
dociagowej. Projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 
i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo” uzyskał wsparcie w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” 
Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014‒2020. Zadanie obejmuje modernizację obu sieci na części terenu Na-
gradowic oraz budowę kanalizacji na terenie Tulec od ul. Średzkiej, przez Gospodarczą, Kasztanową, Łąkową do przepompowni ścieków 
przy ul. Sportowej (ta część zadania, już wykonana nie uzyskało wcześniej wsparcia na etapie budowy). Koszt całkowity zadania wynosi 
7.019.260,82 zł, w tym wysokość dotacji 3.638.031,50 zł.

POWsTANIE OTWARTA sTREFA AKTyWNOŚCI W TUlCACH
Dobrą wiadomość otrzymaliśmy po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie projektu Otwartej Strefy Aktywności OSA. Projekt będzie 

realizowany w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności OSA – edycja 2019” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak nazwa wskazuje jest to obiekt przeznaczony 
do wspólnej zabawy i rekreacji dla ogółu mieszkańców. Lokalizację placu zaplanowano tuż obok sali sportowej w Tulcach. Zakładany koszt 
inwestycji wynosi 124.533,00 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa przewidziano w wysokości do 50.000,00 zł. Termin zakończenia inwesty-
cji wyznaczyliśmy na 15.10.2019r.

Warto wiedzieć również, że w pobliżu przyszłego placu OSA, sołectwo Tulce, przy przeznaczeniu dodatkowego wsparcia z budżetu gminy, za-
planowało powstanie jeszcze w tym roku pierwszego w naszej gminie boiska do piłki plażowej.

Bogdan Kemnitz

wójt gminy

Od lewej: poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), prof. Zbigniew Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Bogdan Kemnitz – wójt Gminy Kleszczewo, Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Magdalena Żmuda – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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Rozmowy z kierownikami gminnych jednostek

Wizyta w UG

Zwiedzanie kompleksu edukacyjno sportowego w Kleszczewie

Po wizycie w Ośrodku Kultury

Krótki spacer po parku Tulce – w pobliżu lokalizacji zalewu na MęcinieA

Wszyscy laureaci rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”

Wizyta absolwentów ZS w Kleszczewie

Wizyta absolwentów ZS w Tulcach


