
PO WERDYKCIE WYBORCÓW
Z woli większości wyborców nadal kontynuuję pracę na stanowisku wójta. Ze swojej strony pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim miesz-

kańcom, którzy zechcieli wziąć udział w tym święcie demokracji jakim są wybory. W sposób szczególny wyrażam wdzięczność tym z Państwa, 
którzy oddali swój głos na moją kandydaturę, jak również na osoby które wyraziły, jako kandydaci na radnych, gotowość realizowania wspólnej 
ze mną wizji rozwoju gminy. Państwa poparcie jest dla mnie tym bardziej cenne, iż mam świadomość, że w większości pochodzi ono od osób, któ-
re mnie znają z wielu lat pracy na rzecz Gminy Kleszczewo – stąd też, jest to dla mnie szczególny zaszczyt i powód do dumy.

W tych wyborach poparcie dla kandydata na wójta nie zawsze szło w parze z poparciem dla kandydatów na radnych reprezentujących ten sam 
program. Oznacza to, że po raz pierwszy opcja, z której kandydował wójt – władza wykonawcza w gminie, posiada mniejszość w organie stano-
wiącym gminne prawo, jakim jest rada gminy. Nie jest to relacja pożądana z punktu widzenia harmonijnej współpracy obu organów gminy, ale 
wcale nie znaczy, że w naszym przypadku musi to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie samorządu.

Niestety i tym razem w kampanii wyborczej nie obyło się bez wywoływania nieuzasadnionych emocji przy pomocy nieprawdziwych informacji. 
Ze względu na wpływ niektórych opinii na sposób postrzegania administracji samorządowej, uważam za stosowne jeszcze raz, się odnieść do nie-
których kwestii. Skarga w mediach i do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy przez Urząd Gminy wpisów do rejestru wyborców, 
nosi znamiona zniesławienia własnej gminy. Te opinie były nie tylko nieprawdziwe, ale wręcz krzywdzące. Urzędnicy działali w pełni zgodnie 
z prawem, a zgłaszane masowo w ostatnich dniach przed głosowaniem wnioski były rozpatrywane, tak sprawnie jak to było w takich warunkach 
możliwe, przez szereg dni do późnych godzin wieczornych, a więc ponad obowiązkowym czasem pracy. Niezależnie od formalnych odpowiedzi 
pisemnych, w budzących wątpliwości przypadkach pracownicy kontaktowali się telefonicznie z osobami składającymi wnioski, indywidualnie 
wyjaśniając sytuację poszczególnych wnioskodawców. Były przypadki osób, które już były w rejestrze z racji posiadanego meldunku, były takie, 
które podawały nieistniejący w danej miejscowości adres, bądź adres z innej gminy, sporadyczne przypadki dotyczyły złożenia niewłaściwego 
wniosku, tj. o umieszczenie w spisie wyborców – to w przypadku wyborów samorządowych nie ma zastosowania, a taki wniosek musi być rozpa-
trzony negatywnie. Niektóre osoby nie zdawały sobie sprawy, że wnioskując o wpis do rejestru należy udokumentować fakt zamieszkania. Urzęd-
nik dokonując wpisu bierze na siebie odpowiedzialność za jego prawidłowość, a konsekwencje fałszywych wpisów mogą być bardzo poważne.

I coś z czego nie wszyscy sobie zdają sprawę – udowadniając fakt zamieszkania na danym terenie bez zameldowania donosimy jednocześnie 
na siebie, że nie dopełniliśmy obowiązku meldunkowego. Jest to złamanie prawa. Przebywanie pod danym adresem ponad 30 dni musi być usank-
cjonowane meldunkiem w urzędzie gminy. Miejsce zameldowania jest bardzo ważne, ponieważ m.in. decyduje o naliczeniu udziału w podatku 
dochodowym na rzecz konkretnej gminy (chyba, że podatnik zdecyduje inaczej). W przypadku naszej gminy od kilku już lat zabiegamy o dopeł-
nianie obowiązku meldunkowego ze względu na dążenie do spełnienia warunku minimalnej liczby 120 mieszkańców przypadających na 1 km 
projektowanej sieci kanalizacyjnej. Wypełnienie tego warunku umożliwi podjęcie starań o dopłaty z budżetu Unii Europejskiej do realizacji tej 
ważnej inwestycji. To zadziwiające, że w okresie wyborczym, dziesiątki osób ujawnia fakt zamieszkania, odmawiając jednocześnie dopełnienia 
obowiązku meldunkowego, podczas gdy od tego zależy możliwość podniesienia ich komfortu życia.

Podczas tegorocznej kampanii wyborczej trwały aż cztery akcje protestacyjne. Dotyczyły one budowy tuczarni, wieży telefonii komórkowej, 
obwodnicy powiatu, a także ograniczenia tranzytu ciężarówek na przebudowywanej drodze powiatowej Swarzędz – Kleszczewo. I tutaj często 
świadomie wprowadzano w błąd opinię publiczną – pomijając uwarunkowania prawne, kompetencyjne, jak również interes wszystkich stron to-
czących się spraw, starano się wywołać wrażenie, że jest brak dobrej woli do rozwiązania problemu ze strony Gminy po myśli mieszkańców. Na-
leży podkreślić, że w większości przypadków czyniły to osoby nie związane bezpośrednio z istotą problemu.

Materiałem do przemyśleń powinno być także niepowodzenie naszych kandydatów w wyborach do samorządu powiatowego i wojewódzkiego. 
W wyborach do rady powiatu, w okręgu obejmującym gminy Kleszczewo, Kostrzyn i Pobiedziska – po dwa mandaty wzięli mieszkańcy Kostrzy-
na i Pobiedzisk. Gmina Kleszczewo ponownie nie będzie miała radnego w powiecie, ani tym bardziej w sejmiku. Zastanawiające jest dlaczego tak 
duża liczba wyborców głosowała na osoby nie będące mieszkańcami gminy, kierując się m.in. wysoką pozycją na liście partyjnej.

Szkoda, że nie skorzystano z propozycji KWW Samorządna Gmina Kleszczewo skoncentrowania głosów na wskazanych kandydatach zgłoszo-
nych spośród mieszkańców naszej gminy, tak by uniknąć rozdrobnienia wyników.

Okres wyborczy, potwierdził także, że znacząca grupa mieszkańców po urzędowe informacje o swojej gminie sięga do przypadkowych źródeł, 
a nie korzysta z oficjalnych stron internetowych firmowanych przez instytucje gminne. Pomimo prowadzonej od lat promocji na stronach Gminy 
i w gazetce „Samorząd” ciągle niewielkie jest też wykorzystanie komunikatorów MOBIS i SISMS – brak wykorzystania tych tak przydatnych na-
rzędzi świadczy o tym, że rzadko zaglądamy do oficjalnych publikacji gminy. Korzystanie z nieautoryzowanych źródeł informacji, to nie tylko 
brak wiedzy o tym co się faktycznie dzieje we własnej gminie, ale często wręcz dezinformacja, która już kilkakrotnie była zarzewiem konfliktów.

(Informacje o wynikach wyborów na stronie 12)

BUDOWA ULIC W TULCACH
Trwają prace związane z budową ulic osiedlowych w Tulcach. 

Zakończona została właśnie budowa ulicy Narcyzowej. Ta kolejna 
wybudowana już ulica zyskała kanalizację deszczową, nawierzch-
nię z kostki betonowej, chodniki i miejsca postojowe. Budowa uli-
cy Narcyzowej zakończyła kolejny zakres robót, na który składała 
się również budowa ulic Wrzosowej i Chabrowej. Obecnie wyko-

nawca przeniósł się na ul. Makową. Przetarg dotyczący tej ulicy 
obejmuje jeszcze ulice Irysową oraz odcinek ul. Narcyzowej rów-
noległy do ul. Poznańskiej.

WKRÓTCE BUDOWA DROGI W MARKOWICACH
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ok. 0,3 km odcinka drogi Markowice – Mikuszyn. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na tym od-

cinku drogi zapewni połączenie już istniejących fragmentów dróg asfaltowych na terenie Markowic w jedną całość. Droga Markowice – Mi-
kuszyn na odcinku przebiegającym przez gminę Kleszczewo została przekazana na rzecz naszej Gminy przez Powiat Poznański. Na poczet 
poprawy stanu drogi Powiat udzielił wsparcia w wysokości 100.000 zł. Koszt budowy wynosi 450.000 zł i jest o 100 tys. wyższy od zało-
żeń wynikających z kosztorysu. Przetarg na wykonawstwo wygrała firma Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier z Nekli. Jeżeli 
warunki pogodowe pozwolą prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

WYCINKI I NASADZENIA
Na terenie naszej gminy systematycznie usuwane są przerośnięte 

drzewa topoli. Drzewa te, z racji wieku i rozmiarów mogą w okre-
ślonych sytuacjach (np. anomalia pogodowe) stanowić zagrożenie 
dla użytkowników dróg. W miejsce usuniętych drzew realizowa-
ne są nowe nasadzenia. Drzewa to nie tylko element krajobrazu, 
ale także bardzo ważny czynnik zapobiegający negatywnym skut-
kom silnych wiatrów, w tym także erozji gleb. O znaczeniu drzew 
dla rolnictwa często zapominamy, a niektórzy właściciele gruntów 
widzą w drzewach wyłącznie czynnik szkodliwy dla sąsiednich 
upraw. W miejsce topoli nasadzane są bardziej szlachetne gatunki. 
Ostatnio posadzonych zostało 200 sztuk graba pospolitego. Wybór 
padł na odmianę kolumnową tego drzewa, tak aby rozrastająca się 
korona nie zajmowała pasa ruchu. Drzewa mają minimum 2 m wy-
sokości. Co ważne, blisko połowa środków na nasadzenia (47,5%) 
pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskana kwota dotacji na projekt „Wykonanie nasa-
dzeń drzew liściastych – Kleszczewo ul. Piaskowa oraz Markowice” wynosi 20.425 zł. Koszt całkowity 43.000 zł – różnica 22.575 zł zo-
stała pokryta z budżetu gminy.

Środki na nasadzenia z WFOŚiGW, to nie jedyne uzyskane na ten cel przez Gminę w bieżącym roku. Wcześniej wykorzystana została, 
kwota 20.000 zł (90% kosztu zadania) pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sadzonek drzew miododajnych. 
Na części ulicy Piaskowej, w miejsce usuniętych drzew topoli, posadzonych zostało 100 lip o pokroju kolumnowym. W tym roku, jak 
dotąd, na terenie gminy zostały usunięte 83 drzewa, a w to miejsce posadzono ich 300.

POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Wkrótce na terenie naszej gminy zainstalowane zostaną 3 zestawy do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. 

Czujniki zlokalizowane będą na obiektach szkolnych w Tulcach, Kleszczewie i Ziminie. Takie umiejscowie-
nie urządzeń pomiarowych jest nieprzypadkowe, jako że obok monitorowania stanu powietrza celem przed-
sięwzięcia jest edukacja społeczeństwa i kształtowanie świadomości dzieci i osób dorosłych. W skład każdego 
z zestawów wejdzie miernik zanieczyszczeń zamontowany na budynku szkoły oraz monitor i komputer za-
instalowane wewnątrz. Wyniki pomiarów będą widoczne zarówno na monitorze informacyjnym, jak i w In-
ternecie na stronie projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa realizowanego przez Naukową Akademicką Sieć 
Komputerową – Instytut Badawczy (NASK) pod adresem https://esa.nask.pl/map, jak również na stronie gmi-
ny Kleszczewo. Wraz z zainstalowaniem urządzeń rozpoczną się zajęcia edukacyjne dla uczniów, a także szko-
lenia i warsztaty dla nauczycieli i całej społeczności. Przewidziana jest także kampania edukacyjno-informa-
cyjna w mediach.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w 160 szkołach na terenie gmin człon-
kowskich. Koszt wynosi 1,3 mln zł. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu jest spółka INEA.

TRWAJĄ REMONTY
Bieżący rok jest szczególnym pod względem zakresu prac remon-

towych. Ma to głównie związek z sukcesami w pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych, a szczególnie z dotacjami pozyskanymi Z UE 
na termomodernizację budynków ZS w Kleszczewie, SP w Zimi-
nie oraz świetlicy w Poklatkach. To jednak nie wszystko. Obec-
nie trwa remont pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-spor-
towej w Kleszczewie. Na ten cel Urząd Gminy uzyskał wsparcie 
ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 44 000 zł.

W ramach zadania, którego całkowita wartość wynosi 99.000 zł, 
wykonywane jest malowanie ścian oraz sufitów pomieszczeń szat-
ni, korytarzy, umywalni, pryszniców i toalet, wymiana armatury, 
modernizacja instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia, wymiana 
grzejników. Przeprowadzona zostanie wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, jak również naprawa posadzek przez zastąpienie czę-
ści powierzchni pokrytych wykładziną na płytki ceramiczne. Hala widowiskowo-sportowa w Kleszczewie to jeden z pierwszych tej klasy 
obiektów wybudowanych w powiecie poznańskim. Została otwarta 4 grudnia 1999 roku, a więc już niedługo będzie miała 19 lat. Wkrótce 
po oddaniu do użytku uzyskała nagrodę II stopnia za najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy tej kategorii w kraju, ustępując 
jedynie podobnej inwestycji zrealizowanej w Gdyni.

Wkrótce zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane związane z przebudową pomieszczeń Przychodni w Nagradowicach. Przebudo-
wa ma na celu poprawę warunków funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, w tym wydzielenie poczekalni, niezależnej od pozostałej części 
przychodni. Koszt prac po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych wynosi 68.880 zł.

CENTRUM TRADYCJI I SZKOLEŃ OSP
Powstaje gminne centrum tradycji i szkoleń OSP. Obecnie prace są wyko-

nywane przez strażaków z OSP Kleszczewo w ramach środków pozyskanych 
z budżetu Państwa na remont strażnicy, a także przydzielonych przez sołec-
two z funduszu sołeckiego. W przebudowanej strażnicy znajdą miejsce sala 
audiowizualna, sala tradycji, biuro, zaplecze socjalne oraz magazyn sprzętu.
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