
COVID – 19 ZNÓW SPRAWCĄ NIESZCZĘŚĆ

Pandemia Covid-19 ponownie przybrała ogromne rozmiary obnażając nieprzystosowanie wielu społeczeństw do solidarnej walki z zagrożeniem. 
Podczas pierwszej fali epidemii byliśmy bezbronni, brakowało jakiejkolwiek ochrony: płynów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek. Brak było 
wiedzy jak się bronić przed patogenem – nie było lekarstw ani szczepionek. Problemem było zapewnienie miejsc w szpitalach dla gwałtownie rosną-
cej liczby chorych. W miarę upływu czasu zorganizowano zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, rozwinięto sieć szpitali tymczasowych, z czasem 
wynaleziono szczepionki w wysokim stopniu zabezpieczające przed zakażeniem, a zwłaszcza przed ciężkim przebiegiem choroby. Co dziwne, po-
mimo wielu zachorowań, a także licznych zgonów, tragedii dotykających nieraz całe rodziny, społeczeństwo jako całość nie nabrało instynktu samo-
zachowawczego. Pandemia ponownie zbiera ponure żniwo, a tymczasem szczepionki przyjęła tylko niewiele ponad połowa Polaków. Znaczna część 
społeczeństwa nie przyjmuje do wiadomości jakichkolwiek ograniczeń mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Tymczasem 
Covid-19 jest znacznie bliżej nas, niż to miało miejsce podczas pierwszego ataku choroby. Ignorowanie faktu istnienia zagrożenia ułatwia jego roz-
przestrzenianie się. Przypadki choroby odnotowujemy nieomal codziennie w szkołach, przedszkolach, w wielu instytucjach i zakładach pracy na te-
renie gminy. 

Obecnie, wg danych uzyskanych z Policji na kwarantannie domowej przebywa rekordowa  liczba 547 osób, w tym 80 osób (również rekordowa licz-
ba) to osoby z dodatnim wynikiem testów na coronawirusa.

Nasz samorząd nawet na moment nie wstrzymał działań profilaktycznych. Wprowadzono środki ostrożności we wszystkich gminnych jednostkach. 
W okresach nasilenia się epidemii są odwoływane wszelkie imprezy i spotkania organizowane przez jednostki gminne. Wynikające z wymogów praw-
nych zebrania są zwoływane w reżimie sanitarnym, jeżeli trzeba i gdy jest to technicznie możliwe, w trybie zdalnym. Bez przerwy są wykonywane 
szczepienia, zarówno w ambulansie mobilnym NFZ przy Ośrodku Kultury, jak również w gminnym punkcie szczepień w hali sportowej w Kleszcze-
wie. 

Podczas gdy w ościennych gminach szczepienia najczęściej organizują przychodnie lekarskie, bądź powstałe w wyniku odgórnych decyzji tzw. 
Punkty Szczepień Masowych, my pokonując liczne przeszkody i wkładając ogromny wysiłek organizacyjny, zarówno ze strony pracowników samo-
rządowych, jak również społeczników, zorganizowaliśmy i utrzymujemy gminny punkt szczepień. Z okazji do szczepień w Kleszczewie w każdy pią-
tek skorzystało także wielu mieszkańców, niejednokrotnie odległych miejscowości.

Uwaga: w ostatnich 2 tygodniach 2021 roku szczepienia wyjątkowo odbędą się w czwartki, natomiast piersze szczepienie w 2022 roku od-
będzie się w środę 5 stycznia. 

Dotąd w naszej gminie  są  w pełni zaszczepione 5494 osoby, co stanowi 58,8% mieszkańców. Daje nam to 164 miejsc w Polsce, ale jednocześnie 
ostatnie w powiecie poznańskim. 

Osoby dotąd niezaszczepione, a także zamierzające przyjąć kolejne dawki szczepionki zapraszamy do gminnego punktu szczepień w kleszczewskiej 
hali – informacje na stronie internetowej Gminy, a także bezpośrednio w Urzędzie Gminy i w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uwaga: na stronie internetowej gminy można znaleźć informacje odnośnie możliwości bezpłatnego wykonania testów na SARS-COV-2.

ZBIORNIK TULCE
Dobiegła końca procedura zamówień publicznych dotycząca budowy 

sztucznego zbiornika wodnego w Tulcach. Przedmiotem zamówienia była 
budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlą przelewowo-upustową i 
zaporą ziemną. Obiekt powstanie na rzece Męcina w odległości ok.80 m na 
wschód od ul. Średzkiej w Tulcach w kierunku Komornik. Powierzchnia za-
lewu zbiornika wynosi 15,9 ha, pojemność 240.000 m³. Średnia głębokość 
zalewu to ok. 1,52 m, w maksymalnym punkcie po spiętrzeniu głębokość 
wyniesie 3,30 m. 

Inwestor, którym jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, po wypełnieniu 
wszystkich niezbędnych procedur dokonał wyboru wykonawcy, którym jest 
Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc.

Batalia o powstanie zbiornika retencyjnego trwa już wiele lat. Warto 
przypomnieć, że silny impuls do zintensyfikowania działań przygotowaw-
czych stanowiło spotkanie zorganizowane w maju 2019 roku w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu z inicjatywy posła Bartłomieja Wróblewskie-
go. Udział w tym przełomowym dla tej inwestycji wydarzeniu wzięli tak-
że m.in. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kra-
snodębski, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek 
Gróbarczyk, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wójt gminy 

Kleszczewo Bogdan Kemnitz, Z-ca Prezesa Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś. Inwestycja posiada dofi-
nansowanie z WRPO – środki unijne na ten cel zabezpiecza Urząd Mar-
szałkowski w Poznaniu.

ŚWIETLICA WRAZ ZE STRAŻNICĄ W KOMORNIKACH – ODBIÓR PRAC
Zakończyły się prace związane z gruntownym remontem i przebudową świetlicy wraz ze strażnicą OSP w Komornikach. W budynku zmianie uległo 

nieomal wszystko, począwszy od posadzek po wykonany z eternitu dach. Dostosowany został do obecnych wymogów układ pomieszczeń, budynek 
zyskał na funkcjonalności i estetyce. Gruntownej zmianie uległy warunki termiczne – docieplenie posadzek, dachu, ścian, wymiana okien, jak rów-
nież zainstalowanie nowego ogrzewania przyczynią się do poprawy komfortu użytkowania wnętrz, a jednocześnie pozwolą na oszczędności energii. 

Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

RUSZA BUDOWA ŚWIETLICY W NAGRADOWICACH
Mieszkańcy Komornik wkrótce zasiedlą gruntownie odnowioną świe-

tlicę w swojej miejscowości, natomiast już niedługo z w całości nowej 
świetlicy cieszyć się będą także mieszkańcy Nagradowic. Na terenie po-
zyskanym nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po-
wstaje świetlica, która pozwoli na organizację spotkań i zajęć dla wszyst-
kich grup mieszkańców tej miejscowości. Inwestycja jest realizowana 
już od pewnego czasu, jako że powstaje w systemie zaprojektuj i wybu-
duj. Sporo czasu trwało przygotowanie dokumentacji, a obecnie nadszedł 
czas na prace budowlane. Dotąd powstały fundamenty, w początkowym 
okresie tempo budowy uzależnione będzie od przebiegu pogody. 

Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych z WRPO. 

NOWE DROGI W GOWARZEWIE 
W fazę realizacji wszedł kolejny etap budowy ulic osiedlowych w 

Gowarzewie. Wykonawca rozpoczął prace przy budowie ulicy Szał-
wiowej oraz pierwszego odcinka ulicy Lawendowej. Realizowany za-
kres inwestycji drogowej ma długość ok. 400 m. Inwestycja obejmu-
je również budowę odcinków kanalizacji sanitarnej znajdujących się 
w przebudowywanych ulicach. Długość sieci kanalizacyjnej wyniesie 
243 m. W obrębie pasa drogowego zostanie wykonanych również 18 
przyłączy kanalizacyjnych o długości 89 m. Po przetargu koszt in-
westycji wynosi 1.537.964,67 zł, w tym koszt kanalizacji sanitarnej 
452.227,13 zł. 

Połowa kosztu dotyczącego robót drogowych zostanie sfinansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

GMINA KLESZCZEWO WYSOKO W RANKINGACH 
Tygodnik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikował Ranking „Liderzy inwestycji” ukazujący wysokość środków wydatkowanych na in-

westycje w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w polskich gminach. Gmina Kleszczewo, w kategorii gmin wiejskich, znalazła się na 60 miejscu na 
1533 podlegające ocenie samorządy. Jest to jednocześnie 8 miejsce w Wielkopolsce. Ranking obejmuje lata obecnej kadencji od 2018 do 2020 roku 
(nie obejmuje dużego zakresu zadań realizowanych w roku bieżącym). Wzięcie pod ocenę okresu trzyletniego ma na celu wyeliminowanie przypadko-
wości wyników. Tak wysokie miejsce w rankingu inwestycyjnym jest konsekwencją licznych, zakończonych sukcesem, zabiegów o środki zewnętrz-
ne. Jak już informowaliśmy w rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowanym z okazji Europejskiego Kongresu Samo-
rządów w Karpaczu gmina Kleszczewo pod względem udziału środków europejskich w wydatkach ogółem została sklasyfikowana w kategorii gmin 
wiejskich na 23 pozycji w Polsce. Należy zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach nasza gmina korzysta z dużych środków z dotacji rządowych, wspar-
cie dotyczy szczególnie potrzeb w zakresie budowy ulic, kanalizacji sanitarnej, ostatnio również budowy przedszkola, a więc inwestycji dotyczących 
szczególnie terenów osiedlowych – wcześniej takich możliwości uzyskania pomocy rządowej nie było. 

Na tym nie koniec. Z dziennikarskiego obowiązku czytelnikom „S” należy przytoczyć wyniki dwóch rankingów, o których już informowaliśmy na 
stronie Internetowej gminy. Pierwszy to prestiżowy, publikowany od wielu lat, Ranking Samorządów Rzeczpospolitej, w którym nasza gmina w ka-
tegorii gmin wiejskich, znalazła się na 20 miejscu na 1533 jednostki. Drugi z wspomnianych rankingów nosi nazwę „Gmina dobra do życia” publi-
kowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej – w tym przypadku utworzono jedną listę dla wszystkich samorządów w Polsce, bez 
względu na wielkość – tutaj znaleźliśmy się na bardzo wysokim 30 miejscu na 2477 miast i gmin. Oba powyższe rankingi w wszechstronny sposób 
oceniają poziom rozwoju gmin. 

UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PODPISANA
W dniu 13 grudnia br. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów pomiędzy Gminą Kleszczewo, a firmą FB Serwis Sp z o.o. 

Podwykonawcą usług będzie działająca na terenie naszej gminy od szeregu lat firma Artur Zys. FB Serwis Sp. z o.o. była jedyną firmą zaintereso-
waną realizacją usług na terenie gminy Kleszczewo. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wynik przetargu przesądził o wysokości opłat, które będą po-
nosić mieszkańcy najprawdopodobniej przez najbliższe półtora roku, bo na taki okres był rozpisany przetarg. Konieczność podniesienia wysokości opłat 
za odpady do poziomu 35 zł od osoby, to dla wielu mieszkańców wiadomość, ze względów oczywistych, niepomyślna. Należy mieć jednak na uwadze 
fakt, iż gdyby nie podjęte przez Gminę działania w kierunku obniżenia kosztów usług, to stalibyśmy przed koniecznością ponoszenia opłat w wysokości 
52 zł na mieszkańca – taki koszt świadczenia usług, wg danych ZM GOAP przypadał dotąd na mieszkańców naszej Gminy w wyniku przetargu rozstrzy-
gniętego już dwa lata temu, a jak wiemy obecnie wystąpiło dużo powodów do podwyższenia, a nie obniżenia kosztów usług. Dodajmy, że koszt usług 
przypadający na mieszkańca naszej gminy był najwyższy w całym Związku. Opłata w wysokości 28 zł była wynikiem kompromisu zawartego w gronie 
współpracujących gmin, zgodnie z którym wszyscy mieszkańcy obszaru działania Związku wnosili identyczne opłaty do wspólnej kasy, niezależnie od 
faktycznie ponoszonych kosztów w danym sektorze. W części gmin, gdzie koszty działalności były niższe, np. w Poznaniu, Swarzędzu, Czerwonaku  
– koszty usług zaproponowane przez wykonawców w tych sektorach pozwalają na utrzymanie jeszcze przez pół roku opłat na poziomie obowiązu-
jącym dotąd w ZM GOAP. Dopiero w drugiej połowie przyszłego roku dowiemy się jakie będą skutki rozpadu GOAP w tych gminach. W przypad-
ku naszej Gminy, gdybyśmy nie zdążyli z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami byśmy byli zmuszeni dopłacić do systemu zago-
spodarowania odpadów z budżetu gminy kwoty ok. 2,5 mln zł – wysokość tej sumy okazała się wyższa niż wstępnie zakładano, co jest wynikiem 
wcześniejszego niż prognozowano wyczerpania limitu odpadów zagospodarowywanych w ramach kwot obowiązujących w ZM GOAP. Taki ubytek 
w budżecie, w realiach tej wielkości gminy, by spowodował konieczność rezygnacji z uzyskanych już dotacji na inwestycje z powodu braku możli-
wości zapewnienia udziału własnego wymaganego w dostępnych programach, co oznacza wstrzymanie realizacji praktycznie wszystkich inwestycji. 
Aczkolwiek opłata w wysokości 35 zł stanowi obecnie standard w wielu gminach, celem naszego samorządu jest dążenie do dalszej redukcji kosztów 
usług, w miarę możliwości bez pogarszania poziomu świadczeń na rzecz mieszkańców. Przyjęcie 1,5 rocznego, a więc stosunkowo krótkiego, okresu 
obowiązywania obecnej umowy ma na celu zebranie własnych danych niezbędnych do optymalizacji systemu. Potrzebne są działania mające na celu 
ograniczenia kosztów usług, ale też uszczelnienie sytemu. ZM GOAP nie zdołał wyegzekwować wobec wielu mieszkańców obowiązków związanych 
z wspólnym ponoszeniem kosztów odbioru odpadów. Już na obecnym etapie zbierania deklaracji pojawiają się niestety wątpliwości odnośnie rzetelno-
ści niektórych oświadczeń. W interesie ogółu mieszkańców należy stwierdzone nieprawidłowości eliminować, stąd też przedstawione w deklaracjach 
dane będą weryfikowane na podstawie wszelkich danych, do których ma dostęp Gmina. Należy mieć świadomość, że tzw. „opłata śmieciowa” jest 
daniną rządzącą się takimi samymi prawami jak obowiązki podatkowe i podlega podobnym rygorom w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. 
Naruszenie prawa w tym przypadku może kosztować nawet 5000 zł, a należności można dochodzić  w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, 
w którym upłynął termin płatności.

Podpisanie umowy, to moment, w którym do gry wchodzi wykonawca usług, który zanim przystąpi od początku 2022 roku do świadczenia usług 
musi poczynić wiele przygotowań. Aby ułatwić te prace konieczne jest jak najszybsze dostarczenie listy punktów, które należy obsługiwać – stąd apel 
do osób, które dotąd nie złożyły deklaracji o odwrotne ich dostarczenie do Urzędu Gminy. Prosimy również o zabezpieczenie pojemników czarnych 
bądź grafitowych do gromadzenia odpadów zmieszanych. Istnieje możliwość odkupienia przez właścicieli nieruchomości pojemników należących do 
firmy Artur Zys, które znajdują się już na posesjach. Jeżeli nie skorzystamy z tej możliwości musimy się liczyć z tym, że pojemnik, o ile nie był naszą 
własnością, zostanie zabrany, a więc w takim przypadku musimy do końca roku zakupić pojemnik nowy – kto dotąd tego nie zrobił powinien wykonać 
to niezwłocznie. Pojemniki do odpadów bio (brązowe) pozostaną na swoim miejscu ponieważ stanowią własność właścicieli posesji. 

Wszystkie pojemniki zostaną wyposażone w transpondery (chipy), które wraz z kamerami zamontowanymi na śmieciarkach oraz programem wyko-
rzystującym dane GPS monitorującym ruch śmieciarek umożliwią nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem odbioru odpadów z posesji i ich trans-
portu na miejsce przeznaczenia.

Uwaga: osoby, które złożyły deklaracje będą  miały w pierwszych dniach stycznia dostarczone (w większości przez sołtysów ewnentualnie pracow-
ników UG)  decyzje zawierające aktualną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oraz indywidualny numer konta, na  które nalezy dokońać 
wpłaty.

NIE WSZYSTKIE DROGI W GMINIE SĄ GMINNE
Pomimo, że od reformy powołującej kolejne stopnie samorządu i 

wprowadzającej podział zadań pomiędzy gminy, powiaty i województwa 
samorządowe w styczniu 2022 roku miną 22 lata, a szkoły mają obowią-
zek edukować każdy rocznik absolwentów na czym polega trójstopnio-
wy podział zadań samorządu, to niezmiennie, wina za wszelkie proble-
my mieszkańców, wg wiedzy niektórych osób, spoczywa na jednostkach 
organizacyjnych Gminy. Zdarza się, że skargi na wójta gminy za zły stan 
dróg, a chodzi o drogi powiatowe, są kierowane do… starosty powiatu. 
Dzieje się tak pomimo, że starosta nie jest zwierzchnikiem wójta, a za 
drogi powiatowe w całości odpowiada właśnie powiat. 

Wracając do sprawy zimowego utrzymania dróg. Każdy zarządca dro-
gi organizuje wykonanie zadań na drogach we własnym zakresie. Szcze-
gółowa informacja na ten temat jest umieszczona na stronie internetowej 
gminy w zakładce: INFORMATOR MIESZKAŃCA.

Zimowym utrzymaniem dróg będących w administracji gminy zajmuje 
się w części firma FB Serwis Sp. z o.o., nr tel. 505 220 314 oraz w czę-
ści spółka gminna Zakład Komunalny – tel. (61) 8176 062, a poza godzi-
nami pracy ZK – tel. 600 335 582. Uwagi odnośnie stanu dróg powiato-
wych należy kierować pod adresem Zarządu dróg Powiatowych – nr tel. 
508 236 315. Zarządcą na drogach wojewódzkich jest Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich – tel. dyżurnych to 792 242 246 oraz 736818 892. 

Nadal, jeżeli występuje problem w zakresie złego stanu którejkolwiek z dróg, niezależnie od przynależności, prosimy informować o sytuacji Urząd 
Gminy, jednak należy uwzględnić fakt, iż nie w każdym przypadku Urząd jest instytucją decyzyjną. Posiadanie informacji o nieprawidłowościach 
przyczyni się do ich ograniczania w przyszłości. Niestety są jeszcze osoby, które nie złożyły deklaracji na odbiór odpadów – prosimy o możliwie pil-
ne dopełnienie tego obowiązku.

„AKTYWNA WIEŚ WIELKOPOLSKA” – TANIBÓRZ
10 listopada 2021 r. w Kiszkowie podczas uroczystej gali pn. „Liderzy 

Wielkopolskiej Odnowy Wsi” Wicemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie 
„Aktywna Wieś Wielkopolska”. Była to pierwsza z pięciu gal zorganizo-
wanych w tym roku w poszczególnych subregionach województwa, pod-
czas której 7 laureatów otrzymało nagrodę finansową w wysokości 4 000 
zł oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”. 

Była to już V edycja konkursu skierowanego do uczestników samorzą-
dowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Oceny dokonała kapi-
tuła powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Pod uwagę 
wzięto następujące kryteria:
• liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach (również tych bez 

udziału środków programu),
• udział sołectw w konkursach dotacyjnych „Wielkopolskiej Odnowy 

Wsi”,
• stopień sformalizowania grupy odnowy wsi (działanie w formie stowarzyszenia),
• planowanie rozwoju w sołectwie (sołecka strategia rozwoju) 

ZAPLECZE KOMUNIKACJI GMINNEJ ODDANE DO UŻYTKU
Zakończona została budowa zaplecza technicznego dla autobusów gminnej komunikacji. To aktualnie ostatnie i największe z zadań związanych z 

projektem unowocześnienia komunikacji publicznej gminy Kleszczewo, który objął wszystkie aspekty funkcjonowania tej dziedziny działalności na-
szego Samorządu, począwszy od zmian organizacyjnych przeprowadzonych w wyniku porozumień międzygminnych z Poznaniem, po sfinalizowane 
właśnie działania inwestycyjne. Realizacja wielkich inwestycji w dziedzinie transportu jest efektem wypracowania w programie Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych zmian umożliwiających skierowanie środków na rozwój transportu autobusowego – wstępnie program nakierowany był wy-
łącznie na rozwój kolei. Konieczne zmiany w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania 
wypracowane były z inicjatywy naszej gminy w gronie samorządów zainteresowanych tym tematem. Tak wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne, bez 
wsparcia pozyskanego przez Gminę ze środków Unii Europejskiej nie miałoby szansy powodzenia zapewne jeszcze przez wiele lat. No, ale stało się. 
Powstały 2 węzły przesiadkowe, zakupiliśmy 9 nowoczesnych, fabrycznie nowych autobusów, dokonaliśmy przebudowy ulicy Sportowej w Kleszcze-
wie, a także zmodernizowaliśmy, a w większości, wybudowaliśmy od podstaw nowe zaplecze komunikacji publicznej, które stanowi siedzibę gmin-
nego operatora transportu publicznego, którym jest Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. Wcześniej Zakład Komunalny działał jako zakład 
budżetowy. Przekształcenie w spółkę było konieczne do zawarcia porozumienia z Miastem Poznań w sprawie współpracy w organizacji komunikacji 
autobusowej. 

Realizację modernizacji rozbudowy zaplecza technicznego gminnej komunikacji rozpoczęto od dużego zakresu wyburzeń, w wyniku czego przygo-
towana została przestrzeń pod realizację nowych obiektów. Powstały między innymi dwa nowe budynki garażowe dla autobusów. Jeden z nich, oprócz 
stanowisk garażowych, został wyposażony w automatyczną myjnię autobusową, stanowisko do serwisowania pojazdów, a także zaplecze socjalne dla 
kierowców. Od nowa, na gruzach starych garaży do ciągników, powstał trzeci nowy budynek garażowo-magazynowy, o mniejszych gabarytach, prze-
znaczony na bieżące potrzeby w trakcie realizacji zadań firmy (pomieszczenia dla drobnego sprzętu, narzędzi, materiałów, itp.). Gruntownej przebudo-
wie poddano 2 hale warsztatowe mieszczące się w istniejącym dotąd budynku warsztatowo-biurowym – przebudowano kanał naprawczy, wykonano 
od nowa posadzki, wymieniono wszystkie instalacje, a ponadto wprowadzono nowe rozwiązania ułatwiające wykonywanie czynności naprawczych. 
Uzupełniono również wyposażenie stanowisk warsztatowych i diagnostycznych. Cały obiekt został poddany gruntownej termomodernizacji, w ramach 
której docieplono dachy i ściany oraz wymieniono okna. Oprócz zdecydowanej poprawy efektu energetycznego zyskano estetyczny wygląd. Wybudo-
wana została nowa stacja paliw, a także pomieszczenie do gromadzenia mieszanki do zimowego utrzymania dróg i placów. Przebudowie od podstaw 
poddano budynek magazynowo-garażowy zlokalizowany w sąsiedztwie warsztatów. W tym przypadku, podczas wymiany posadzek okazało się, że 
znaczna część ścian wypełniających betonowy szkielet nie posiada fundamentów – w efekcie koniecznych prac dodatkowych ze starego budynku po-
został w zasadzie tylko szkielet konstrukcji, i obecnie to w 80 % nowy obiekt. Gruntownie odnowiono i przebudowano budynek gospodarczy, który 
dotąd służył na magazyn smarów i olejów, a także myjnię zewnętrzną. Od podstaw wykonano całość dużej powierzchni terenu bazy wraz z uzbroje-
niem w media. W projekcie inwestycji nie zabrakło Odnawialnych Źródeł Energii – zainstalowane na dachach 2 budynków liczne panele fotowoltaicz-
ne pozwolą na znaczne oszczędności kosztów energii elektrycznej. Nowoczesne zaplecze gminnego transportu autobusowego umożliwia profesjonalną 
obsługę taboru autobusowego, jak również zapewnia doskonałe warunki pracy zatrudnionym tutaj pracownikom. 

Koszt modernizacji bazy Zakładu Komunalnego wyniósł ok. 15 mln zł, z czego uzyskane dofinasowanie z WRPO ZIT wynosi 7,9 mln zł.

Bogdan Kemnitz

Wójt gminy KleszczeWo

Dolina Męciny – tu powstanie zbiornikDolina Męciny – tu powstanie zbiornik

Most dawnej kolejki – musi zostać wyburzonyMost dawnej kolejki – musi zostać wyburzony

Konferencja prasowa w Urzędzie Wojewódzkim - ogłoszenie decyzji o budowie Konferencja prasowa w Urzędzie Wojewódzkim - ogłoszenie decyzji o budowie 
zbiornika retencyjnego na Męcinie. Fot.  WUW Poznań, 2019 r.zbiornika retencyjnego na Męcinie. Fot.  WUW Poznań, 2019 r.

Świetlica w Komornikach – sala głównaŚwietlica w Komornikach – sala głównaŚwietlica wraz ze strażnicą OSP w KomornikachŚwietlica wraz ze strażnicą OSP w Komornikach

Rozpoczęcie prac przy budowie świetlicy w NagradowicachRozpoczęcie prac przy budowie świetlicy w Nagradowicach

Budowa kanalizacji w ul. Szałwiowej w GowarzewieBudowa kanalizacji w ul. Szałwiowej w Gowarzewie

Laureaci konkursuLaureaci konkursu

NOWE ZAPLECZE KOMUNIKACJI GMINNEJNOWE ZAPLECZE KOMUNIKACJI GMINNEJ

Wnętrze hali garażowejWnętrze hali garażowej

Wjazd od strony południowejWjazd od strony południowej

Hale warsztatoweHale warsztatowe

Panele fotowoltaicznePanele fotowoltaiczne Myjnia autobusowaMyjnia autobusowa Kanał naprawczyKanał naprawczy

Hala mieszczaca garaże i myjnięHala mieszczaca garaże i myjnię

Tankowanie autobusówTankowanie autobusów

Widok od strony ulicy SportowejWidok od strony ulicy Sportowej

Hala garażowaHala garażowa


