
WYSOKA POZYCJA W RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ
Gmina Kleszczewo została sklasyfikowana na 21 miejscu w kategorii gmin wiejskich w prestiżowym rankingu 

dziennika „Rzeczpospolita”. Tak wysokie miejsce w gronie 1537 gmin wiejskich, to niewątpliwie sukces, tym bar-
dziej, że jest to jednocześnie drugie miejsce w Wielkopolsce – na 117 gmin wiejskich i również drugie w powiecie 
poznańskim – na 7 gmin wiejskich (w obu kategoriach wyprzedza nas jedynie gmina Suchy Las). 

Wg organizatorów konkursu ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, 
trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 to około 50 wskaźników. Oceniane były m.in.: zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych 
(w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania finansami, obszary działalności, które mają wpływ na 
jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego, w tym usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu pu-
blicznego, miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach, współpraca z organizacjami pozarządowymi, kwestie związane z ochroną środowiska.

TRWA SPRZEDAŻ WĘGLA 
Nasza Gmina odpowiedziała na apel Rządu RP w sprawie wspar-

cia dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców. 
Do momentu oddania do druku niniejszego numeru wnioski o pre-

ferencyjny zakup węgla złożyło 270 osób. 118 osób dokonało zakupu 
węgla, wykupując łącznie 166 ton. Do 50 miejsc wskazanych przez od-
biorców węgiel został już dostarczony. Dzięki przeprowadzonym przez 
Gminę negocjacjom koszt zakupu węgla dla naszych mieszkańców jest 
niższy niż wyznaczony odgórnie limit i wynosi 1900zł za tonę. Dodat-
kowy bonus to bezpłatny dowóz do miejsca zamieszkania. Niestety nie 
wszystkie osoby są zadowolone z jakości węgla, zdarzyły się już rezy-
gnacje z zakupu, bądź odbioru opału. Węgiel docierający dotąd do na-
szej gminy pochodzi z Kolumbii. 

WIZYTA UCZNIÓW KLAS VIII W URZĘDZIE GMINY
Uczniowie klas 8 ZS w Kleszczewie odwiedzili Urząd Gminy. Wizy-

ta rozpoczęła się spotkaniem z wójtem, które miało miejsce w Sali GOK. 
Głównym akcentem spotkania była prezentacja, podczas której na dużym 
ekranie została przedstawiona skondensowana informacja o gminie, zarów-
no w aspekcie obszaru i jego mieszkańców, jak i ustroju samorządu. Zapre-
zentowane zostały jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze, a tak-
że organizacje międzygminne przy 
pomocy których gmina realizuje 
swoje zadania. W prezentacji nie 
zabrakło również notki historycz-
nej i ukazania najważniejszych 
walorów przyrodniczych i archi-
tektonicznych. W trakcie, jak i po 
zakończeniu części informacyjnej 
nie zabrakło pytań i dyskusji nad 
prezentowanymi treściami.

Po spotkaniu z wójtem, dalsza 
część wizyty miała miejsce w Urzędzie Gminy, gdzie sekretarz/z-ca wójta Ewa Iczakowska przedstawiła zadania 
jakie są realizowane na poszczególnych stanowiskach pracy. Także i tutaj była okazja do zadawania pytań, a dla 
chętnych okazja do .... przymierzenia się do fotela wójta – kto wie, może dla niektórych ta próba to prognostyk na 
przyszłość? Na styczeń zaplanowana jest wizyta uczniów klas 8 z ZS w Tulcach.

URZĄD GMINY ODNOWIONY
Budynek Urzędu Gminy doczekał się remontu. Odmalowana została 

zarówno elewacja zewnętrzna, jak i wnętrze budynku. Przy tej okazji zo-
stała wymieniona na energooszczędne reszta lamp oświetleniowych na 
korytarzach – większość źródeł światła w budynku Urzędu wymieniono 
dużo wcześniej. Na najbardziej wyeksponowanej ścianie zewnętrznej po-
jawił się podświetlany napis z nazwą instytucji. Poprzedni remont miał 
miejsce w 2004 roku  i  był o wiele rozleglejszy. obejmował rozbudowę i 
przebudowę budynku.

UROCZYSTE WRĘCZENIE PEDAGOGOM NAGRÓD GMINY 
Podczas Sesji rady Gminy 3 listopada br. miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Gminy zasłużonym pedagogom. Nagroda Gminy jest przy-

znawana przez wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, bądź też za aktywność w środowisku, w tym współpracę 
z rodzicami. 

Wójt podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii komisji ds. nagród. Wręczenia dokonali: wójt /niżej podpisany/, przewodniczący Rady Gminy Marek 
Maciejewski oraz Ewa Iczakowska sekretarz Gminy/zastępca wójta.

Na forum rady Gminy zostały także wręczone akty nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. 

Nagrody Gminy Kleszczewo otrzymali :
– Andrzej Szymczak, Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach – za spraw-

ną organizację kształcenia uczniów z Ukrainy, za osiąganie przez szkołę 
znaczących wyników nauczania, potwierdzonych wynikami egzaminów 
oraz za nawiązywanie międzynarodowej współpracy szkoły z partnerami 
zagranicznymi

– Patrycja Nowicka, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Tulcach – za za-
angażowanie się we współpracę z instytucjami zewnętrznymi wspierają-
cymi pracę szkoły, w tym szczególnie ZHP i Poradnią Psychologiczno-Pe-
dagogiczną oraz za pomoc w organizacji kształcenia uczniów z Ukrainy

– Iwona Dostatnia, nauczycielka z Zespołu Szkół w Tulcach – za 
wysoki poziom kształcenia uczniów, udokumentowany zdobyciem 
przez ucznia tytułu laureata w Wielkopolskim Konkursie z Fizyki or-
ganizowanym przez Kuratorium Oświaty oraz za aktywny udział w 

działaniach zbiorowych podejmowanych na rzecz szkoły poprzez współpracę z uczelniami wyższymi
– Roman Sobczyński, nauczyciel z Zespołu Szkół w Kleszczewie – za zaangażowanie w realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych w 

zakresie pierwszej pomocy medycznej i informatyki oraz promocję wiedzy z zakresu matematyki
– Dominik Rydian, nauczyciel z Zespołu Szkół w Kleszczewie – za aktywny udział w działaniach zbiorowych na rzecz szkoły poprzez koordyna-

cję współpracy z kleszczewską parafią w zakresie organizacji wycieczek, pielgrzymek i rekolekcji szkolnych, jak również z Fundacją Pomocy Huma-
nitarnej Redemtoris Missio w zakresie akcji humanitarnych.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostały wręczone Małgorzacie Nowak i Annie Zandeckiej z Zespołu Szkół w 
Kleszczewie oraz Karolinie Wiłkość i Justynie Samotyi z Zespołu Szkół w Tulcach.

POGRZEB SZCZĄTKÓW Z GROBÓW ODKRYTYCH NA SKRZYŻOWANIU W GOWARZEWIE
Podczas realizowanej przez Powiat Poznański przebudowy drogi Kleszczewo – Swarzędz, we wrześniu 2018 roku, na skrzyżowaniu ulic Swarzędz-

kiej, Siekiereckiej oraz Trzeckiej niespodziewanie napotkano na szczątki ludzkie. O znalezisku budowniczowie natychmiast powiadomili odpowiednie 
służby, na szczęście okazało się, że jest tutaj praca wyłącznie dla archeologów. Szczątki były doskonale zachowane, jednak ich pochodzenie określono 
na pierwszą połowę XVII wieku. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań określono, ze przyczyny śmierci były naturalne, a społeczność wio-
dła dostatnie życie. Osobnicy byli prawdopodobnie potomkami osadni-
ków przybyłych wcześniej na te tereny; oledrów, menonitów i kalwinów. 
Na skrzyżowaniu odkryto 49 grobów, w których znaleziono szkielety 55 
osób obu płci, w różnym wieku.  Historycy, a nawet najstarsi mieszkańcy 
Gowarzewa nie byli świadomi istnienia w tym miejscu cmentarza.  Cere-
monia ponownego pochówku odbyła się 14.12.2022 roku. Ze względu na 
domniemane wyznanie zmarłych  uroczystość prowadził proboszcz pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Marcin Kotas w asyście gospodarza 
parafii tuleckiej, ks. proboszcza Mariana Libery.  W pogrzebie wzięli tak-
że udział min. wójt Gminy Kleszczewo, a także przedstawiciele miesz-
kańców Gowarzewa. 

W pożegnalnym przemówieniu ks. Marcin Kotas powiedział m.in.: 
„Dziś, za sprawą ludzi dobrej woli, ale i pogłębionej wrażliwości doko-
nujemy ponownego pochówku tych, którzy byli tutaj przed nami, w miej-
scu najbliższym ich pierwotnego spoczynku. Czynimy to w wymiarze ekumenicznym - spoczną na cmentarzu rzymskokatolickim, a pochówku doko-
nają wspólnie duchowi z Kościoła ewangelickiego i rzymskokatolickiego. Oddajmy dziś naszym zmarłym szacunek i należną cześć. Czynimy to jako 
pokolenie, które nastało po nich, okazujemy naszą wrażliwość i dojrzałość, które wyrażamy w postawie godności i szacunku wobec ludzkich szcząt-
ków, niezależnie od pochodzenia, narodowości, czy w końcu wyznania. Dajemy  wyraz naszej pamięci o tych, którzy byli tutaj przed nami, którzy tutaj 
żyli, pracowali, żenili się, rodzili dzieci, umierali.” 

GOWARZEWO LAUREATEM W KONKURSIE AKTYWNA WIEŚ WIELKOPOLSKA
W piątek 28 października br., w hali sportowej Obornickiego Centrum Sportu odbyło się spotkanie „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Podczas 

uroczystej gali ogłoszono wyniki VI edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska realizowanego w ramach samorządowego programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+. Konkurs, przeprowadzony wśród uczestników programu, miał na celu ocenę aktywności grup odnowy wsi oraz wskazanie i na-

grodzenie sołectw wyróżniających się aktywnością.
Nagrody i wyróżnienia dla sołectw z centralnej Wielkopolski,  wręczy-

li Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskie-
go wraz z Jarosławem Maciejewskim – Prezesem Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego. 

Pośród laureatów tegorocznej edycji konkursu Aktywna Wieś Wiel-
kopolska znalazło się sołectwo Gowarzewo, które za swoje działania na 
rzecz odnowy i rozwoju wsi otrzymało nagrodę finansową w wysokości 
4.000 zł, tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz pamiątkowy dyplom.

Kapituła konkursowa doceniła uczestnika programu Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi min. za stworzenie Centrum Aktywności Rodzinnej w Go-
warzewie. W ostatnich latach powstały w tym miejscu: wiata piknikowa 
z dużym grillem, rozbudowany zestaw do Streetworkout, boisko do ko-
szykówki ulicznej „Streetball”, dwutorowa tyrolka, zestaw linowy dla 
dzieci, stół do tenisa stołowego, siłownia zewnętrzna. Na szczególną 
uwagę zasługuje tegoroczny projekt pn. Tropikalna wyspa – rozbudowa 

Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie”, który otrzymał dofinansowanie w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z bu-
dżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50 000,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 165 950,62 zł, w tym środki pochodzące z budże-
tu gminy – 75 873,82 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 35 400,00 zł) oraz wkład własny mieszkańców wyceniony na 40 076,80 zł. 

W uroczystości w Obornikach udział wzięli min. Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo Marek Maciejewski, Sołtys Gowarzewa Dorota Wysz, 
członkowie grupy odnowy wsi – Ewa Kirkowska i Krzysztof Ponikowski oraz koordynator projektu Wielkopolska Odnowa Wsi z ramienia Urzędu 
Gminy Kleszczewo Katarzyna Sznajder-Występska.

W poprzednich edycjach konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, za działania na rzecz odnowy i rozwoju wsi, nagrody otrzymały sołectwa Śródka 
oraz Tanibórz.

ULGA DLA PORTFELI I DLA ŚRODOWISKA – PROJEKT OZE NA FINISZU
Wśród projektów, których realizacja właśnie dobiegła końca jest projekt pt. „OZE, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin Kleszcze-

wo i Krzykosy”. Należy dodać, że jest to duży projekt pod względem finansowym, ale także jedno z najbardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych, z 
którymi mierzył się nasz samorząd. Decyduje o tym kilka czynników. Pierwszy to przedmiot inwestycji, którym jest wykonanie 3 różnych instalacji – pane-
le fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła, z których każda wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy. Druga trudność, to udział wielu stron 
w całym procesie. W okresie przygotowania i realizacji zadania należało uwzględniać uwarunkowania projektu unijnego, prawa zamówień publicznych, 
wymogi określone w stosunku do wykonawców i to wszystko dostosować do oczekiwań setek indywidualnych kontrahentów. Trzeci specyficzny czyn-
nik to realizacja projektu wspólnego dla dwóch gmin – Krzykosy i Klesz-
czewo, to też było nowe doświadczenie, jednak nie należące do kategorii 
uciążliwych – współpraca przebiegała bardzo sprawnie. Zgodnie z umo-
wą z Urzędem Marszałkowskim nasza gmina była partnerem wiodącym, 
a więc odpowiedzialnym za przeprowadzenie całego procesu od przygo-
towania po realizację i rozliczenie inwestycji. Na załączonym zdjęciu wy-
konanym podczas odbioru pomp ciepła widzimy ok. 25% dokumentacji 
zgromadzonej tylko dla tej inwestycji. Jest także czwarty czynnik, którym 
jest specyficzny czas, w którym przypadła realizacja tych zadań. Najpierw 
pandemia, później wojna na Ukrainie, kompletnie zaburzyły cały proces 
inwestycyjny. Skutkiem tych anomalii były znaczne opóźnienia spowodo-
wane absencjami chorobowymi pracowników, ograniczeniami dostępności 
instytucji opiniujących i zatwierdzających dokumentacje oraz zerwaniem 
łańcuchów dostaw materiałów, który w przypadku branży OZE był szcze-
gólnie dotkliwy. 

W ramach inwestycji wykonano łącznie w obu gminach 113 kolekto-
rów słonecznych, 329 instalacji fotowoltaicznych oraz 50 gruntowych pomp ciepła. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 11.242859 zł. Z tej sumy ze środków 
pozyskanych z Unii Europejskiej zapłacono kwotę 8.805.395 zł, pozostałe koszty pokryły osoby, które zgłosiły się do programu. 

Wykonanie na tak dużą skalę instalacji OZE, to znaczne ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery, a także obniżenie kosztów energii w gospodarstwach 
domowych – uczestnicy projektu, którzy przystąpili do tej inicjatywy i wytrwali do końca mogą być zadowoleni, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę zawiro-
wania związane z cenami i dostępnością źródeł energii z jakimi mamy do czynienia w wyniku sytuacji międzynarodowej.

REWITALIZACJA KOMORNIK – NAJWAŻNIEJSZE ZA NAMI, ALE TO JESZCZE NIE KONIEC
W ostatnim roku mieszkańcy Komornik mogli się przekonać, że zapowiedzi dużych inwestycji przygotowywanych od dłuższego czasu dla tej miejsco-

wości to nie były tylko słowa. W poprzednim numerze „S” informowałem o zakończeniu budowy nowej sieci wodociągowej na terenie tej miejscowości. 
Uwzględniając wybudowany nieco wcześniej kolektor z Nagradowic oraz fragmenty sieci na styku Komornik i Bylina oznacza to, iż cała miejscowość po-
siada nową sieć wodociągową, przyłączoną do odremontowanej niedawno Stacji Uzdatniania Wody w Nagradowicach. Połączenie z Nagradowicami to 
także kolejny kierunek, z którego może być dostarczona woda do Komornik w przypadku awarii, ale również do dalej położonych miejscowości. Przypo-
mnijmy, że całkiem niedawno Komorniki zostały odłączone od lokalnego ujęcia wody należącego do RSP i podłączone do kolektora z kierunku Tulec (od 
MOP Tulce), a później dodatkowo także z innego kierunku, od SUW w Krerowie. W ramach obecnej inwestycji poprawiono również parametry rurociągu 

biegnącego od strony Krzyżownik, co się przyczyni do zwiększenia możli-
wości przesyłu wody z Krerowa.

Diametralna poprawa zasilania w wodę to tylko część rozległych inwe-
stycji w Komornikach. Często równolegle z montażem rur wodociągo-
wych, na tej samej ulicy budowana była sieć kanalizacyjna. Początek tej 
sieci również sięga Nagradowic, a zakres objął nieomal całą miejscowość, 
za wyjątkiem nowych ulic, które powstały w ostatnich latach. W tych przy-
padkach jest już gotowa dokumentacja, jednak na budowę trzeba będzie 
poczekać do uzyskania kolejnego wsparcia na inwestycje kanalizacyjne. 
Budowa kanalizacji jest realizowana ze środków pozyskanych z budże-
tu Państwa w ramach Programu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego 
Ładu. Programy krajowe dają znacznie większą swobodę w dysponowa-
niu środkami, stąd też priorytetem są odcinki sieci przesyłowych, których 
brak jest przeszkodą w pozyskaniu środków unijnych. W przypadku gdy na 
1km sieci przypada mniej niż 120 mieszkańców nie było dotąd możliwości 
uzyskania dofinansowania z WRPO. Dzięki środkom krajowym tworzymy 
możliwość pozyskania w przyszłości środków z Unii Europejskiej.

W Komornikach zakończone zostały 3 zakresy budowy kanalizacji sa-
nitarnej – etap od Nagradowic do przepompowni w sąsiedztwie strażnicy 
OSP, etap obejmujący „starą wieś wraz z parkiem, a także odcinek realizo-
wany przez firmę Hoppecke w kierunku siedziby tej firmy. Zadania kana-
lizacyjne zostały zakończone i już mieszkańcy mogą się włączać do sieci. 
Problemem do wyjaśnienia jest jedynie kwestia odtworzenia nawierzch-
ni na odcinku wykonanym przez firmę Hoppecke, ponieważ długotrwałe 
uzgodnienia z zarządcą drogi w sprawie odtworzenia nawierzchni sprawi-
ły, że w tej części zadanie przed zimą nie zostało wykonane, a to oznacza 
trudności z formalnym zakończeniem całej inwestycji, a w konsekwencji 
także z korzystaniem z gotowej już sieci kanalizacyjnej. 

Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji, to jednocześnie dla Komornik 
fakt powstania nowych nawierzchni na drogach, a także odtworzenia chod-
ników. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy nieomal cała miejscowość 
nagle otrzymuje nowe ulice. Gmina na swoich odcinkach wykonała posze-

rzenia szerokości jezdni i w znacznej części wybudowała na nowo chodniki. Podobny zabieg zaproponowaliśmy Zarządowi Dróg Powiatowych. Ze względu 
na znaczny wzrost kosztów zwróciliśmy się o dofinansowanie prac. Konieczność rozliczenia zakresu prac odtworzeniowych przez wykonawcę kanalizacji, 
wykonanie dokumentacji na pozostały zakres i oczekiwanie na decyzje zarządcy drogi spowodowały, że odtworzenie nie było możliwe przed zimą. Wkrótce 
będzie ogłoszony przetarg na dokończenie tego zadania. 

Wodociągi, kanalizacja i drogi to nie koniec inwestycji w Komornikach. Rewitalizacja stawu w centrum miejscowości, nie oznacza tylko odmulenia, ale 
dużo więcej, o czym warto się przekonać na własne oczy. Główna część inwestycji jest w trakcie formalnych odbiorów. Do wykonania wiosną pozostanie 
skwer rekreacyjny zlokalizowany po południowej stronie stawu.

Jeżeli ktoś uważa, że to już koniec, to jest w błędzie. Właśnie rusza kolejna duża inwestycja – renowacja zabytkowego parku. Podobnie jak rekultywacja stawu 
zadanie ma wsparcie z budżetu UE. Dzieje się to w ramach tego samego programu, z którego została zakończona w końcówce ubiegłego roku gruntowna moderni-
zacja świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP – też w Komornikach. 

POZOSTAŁE ZADANIA W SKRÓCIE
Dużo było napisane wcześniej na temat budowy kanalizacji, a mimo to, to nie wszystko. 1 grudnia br. została podpisana umowa z wykonawcą budo-

wy kolejnego, długiego odcinka kanalizacji sanitarnej z Komornik aż do przepompowni ścieków w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Kleszczewskiej 
i Tuleckiej w Gowarzewie. Nie wszystko powyżej zostało napisane także jeżeli chodzi o sieci wodociągowe – dobiega końca budowa sieci wodocią-
gowej w rejonie ul. Gospodarczej w Tulcach. Nowe rurociągi zastąpią starą, nie spełniającą obecnych standardów, sieć wodociągową w tym rejonie. 

Trwają prace odbiorowe świetlicy w Nagradowicach. Do obiektu wybudowano także drogę dojazdową. Szczególne podziękowanie dla firmy Kolas 
za bardzo korzystne dla Gminy warunki wykonania nakładki asfaltowej – to z racji wieloletniej, bardzo dobrej współpracy.

Trwa budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie. Obecnie to budowa ścian parteru. Tempo prac jest zależne od pogody, obecnie mróz 
spowodował wstrzymanie robót. 

Dobiega końca przygotowanie projektu żłobka, który powstanie na placu Kwiatowym w Tulcach. W toku jest szereg projektów dróg, jak również 
oświetlenia ulicznego. Ogłoszony jest przetarg na modernizację drogi Krzyżowniki-Komorniki. Obecnie w stadium realizacji wchodzi budowa oświe-
tlenia na ul. Chabrowej Narcyzowej i Rumiankowej w Tulcach. 

W Gowarzewie kontynuowana jest budowa ulicy Lawendowej wraz z kanalizacją sanitarną. Zakończone zostały prace na objętej tą inwestycją 
budowie końcowego odcinka ul. Brzozowej.

W miarę warunków pogodowych wykonawca kontynuuje prace przy budowie zbiornika retencyjnego w Tulcach. Inwestorem są Wody Polskie. 
Od Poznania, przez całe Tulce prowadzona jest budowa ścieżki rowerowej – inwestycji Powiatu Poznańskiego, której partnerem jest nasza Gmi-

na. Zadanie obejmuje dużo szerszy zakres robót niż tytułowa budowa ścieżki, w tym min. przebudowę odwodnienia drogi, budowę chodników, przebu-
dowę oświetlenia ulicznego, sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ul. Leśnej z Poznańską. Dotąd wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, w 
toku prace ziemne związane z budową ścieżki, głównie poza terenem zabudowanym Tulec. W trakcie przebudowy jest również skrzyżowanie ul. Spor-
towej z ul. Poznańską. 

Bogdan Kemnitz 
Wójt gminy KleszczeWo

Załadunek węgla w punkcie dystrybucji w ZielnikachZaładunek węgla w punkcie dystrybucji w Zielnikach
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Ponowny pogrzeb szczątków dawnych mieszkańców GowarzewaPonowny pogrzeb szczątków dawnych mieszkańców Gowarzewa

Uroczystość wręczenia nagrody samorządowcom z GowarzewaUroczystość wręczenia nagrody samorządowcom z Gowarzewa
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Układanie asfaltu w KomornikachUkładanie asfaltu w Komornikach

Nowa kładka na stawie w KomornikachNowa kładka na stawie w Komornikach
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