OZE DLA CIERPLIWYCH

To doskonała wiadomość dla osób, które nadal są zainteresowane udziałem w programie dotyczącym instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: w wyniku decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia br. o zwiększeniu alokacji środków dostępnych w konkursie dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł
energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020, projekt zgłoszony do konkursu wspólnie przez gminy Kleszczewo i Krzykosy znalazł się na liście do dofinansowania. Nabór chętnych do skorzystania z pomocy finansowej Urząd Gminy prowadził w 2017 roku.
Pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku ilość dostępnych w programie środków wystarczyła do zaspokojenia jedynie niewielkiej części wnioskodawców – pozytywnym rozstrzygnięciem objętych było dotąd 28 projektów na 110 wniosków ocenionych pozytywnie w konkursie. Wniosek
gmin Kleszczewo i Krzykosy po ocenie zajmował 34 miejsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji środków
w programie oraz o wybraniu do dofinansowania kolejnych wniosków zajmujących na liście miejsca od 29 do 35. Oznacza to, że temat OZE dla osób
chętnych w naszych 2 gminach wkrótce wejdzie w fazę realizacji. Zanim do tego dojdzie musi nastąpić podpisanie umów pomiędzy gminami Kleszczewo i Krzykosy z jednej strony, a Urzędem Marszałkowskim. Przypomnijmy, że wartość projektu wynosi 11.327.585,28 zł, dotacja z UE wynosi
8.845.198,60 zł.
Urząd Gminy w stosownym czasie skontaktuje się z osobami, które przystąpiły do projektu.

STRAJK W SZKOŁACH

W szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd od 8 kwietnia trwa strajk pracowników oświaty. Akcję zaplanowano w bardzo niekorzystnym z punktu widzenia uczniów okresie, tuż przed egzaminami kończącymi edukację gimnazjalistów i absolwentów klas
ósmych. Ten rok jest specyficzny ponieważ szkoły opuszcza ostatni rocznik gimnazjalistów oraz pierwszy rocznik przywróconych w wyniku reformy oświaty klas ósmych. Pomimo gróźb ze strony związków zawodowych egzaminy się odbyły. Szczególne podziękowania należą się odpowiedzialnym za ich przeprowadzenie dyrektorom, jak również wszystkim tym, których wrażliwość na przyszły los absolwentów pozwoliła na przygotowanie „planu B” (rezerwowy skład komisji), dzięki któremu bez względu na strajk było wiadomo, że egzaminy się odbędą. Po zdanych egzaminach
uczniowie kończący w tych niefortunnych okolicznościach edukację w gminnych szkołach mogą się skupić na załatwianiu formalności związanych
z dostaniem się do wybranej szkoły średniej. Kolejną trudnością, którą muszą przezwyciężyć jest kumulacja 2 roczników absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Egzaminy w ZS Kleszczewo

Egzaminy w ZS Tulce

Strajk zdecydowanej większości nauczycieli, a w pierwszych dniach również większości pracowników obsługi szkół, sparaliżował funkcjonowanie
placówek. Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów i wychowanków dyrektorzy szkół, jak również organ prowadzący przez czas trwania strajku
apelowali o zapewnienie opieki przez rodziców we własnym zakresie. Rodzice byli grupą, która miała najbardziej odczuć skutki gniewu związkowców, tak by następnie odczuli to rządzący, jednak jeżeli chodzi o najbardziej poszkodowanych, to są nimi bez wątpienia uczniowie.
Do momentu oddania do druku niniejszego numeru strajk trwał.
Wyrażając nadzieję, że sytuacja z ostatnich dni nie przyczyniła się do pogorszenia wyników egzaminów, wszystkim zdającym je Uczniom
składam serdeczne życzenia wysokich ocen i udanego startu do kolejnego etapu edukacji.

WKRÓTCE OTWARCIE SZKOŁY W TULCACH

Dobiegają końca prace związane z rozbudową szkoły w Tulcach.
Nowe skrzydło projektowano jeszcze jako gimnazjum, stąd też pewne zmiany, które pojawiły się po zapadnięciu decyzji o likwidacji tych
szkół, a tym samym włączeniu nowych pomieszczeń w strukturę istniejącej szkoły. Problemem okazał się łącznik, który postanowiono poszerzyć, a co wiązało się z koniecznością wykonania projektu zamiennego
i uzyskania pozwolenia na budowę. Już wkrótce uczniowie i rodzice
uczniów, a także mieszkańcy będą mogli osobiście zapoznać się z wykonanymi pracami.

Szkoła w Tulcach

INWESTYCJE DROGOWE W PEŁNI REALIZACJI

Wraz z ustąpieniem mrozów wszedł wykonawca na budowę ulic w Tulcach, dodajmy jest to firma LANGRAS, która sprawnie realizowała już
szeroki zakres inwestycji w ubiegłym roku. Już od pierwszych miesięcy 2019 roku możemy mówić o finałach robót, jako że zakończona została
budowa ul. Żonkilowej, dobiega także końca budowa ul. Szkolnej. Dla tych z Państwa, którym te nazwy niewiele mówią, uzupełnienie: są to świeżo nadane nazwy ulic, które dotąd traktowane były zwyczajowo jako ul. Narcyzowa (odgałęzienie wzdłuż Poznańskiej i równoległe do nowej
szkoły). Ul. Szkolna została wybudowana aż do ul. Konwaliowej umożliwiając w ten sposób bezpośredni dojazd czy też dojście z osiedla Kwiatowego do nowego skrzydła szkoły. Mając na względzie potrzeby kierowców, tam gdzie to było możliwe wybudowane zostały miejsca parkingowe

ul. Żonkilowa

Budowa ul. Szkolnej

– w przypadku ul. Szkolnej konieczne było w związku z tym zajęcie terenu szkolnego (szerokość chodnika). Przy okazji okazało się, że za sprawą
bezmyślnych wandali do wymiany należało przeznaczyć część ogrodzenia.

RUSZAJĄ BUDOWY WĘZŁÓW

W fazę realizacji wchodzi największy projekt inwestycyjny Gminy ostatnich lat. Rozpoczęło się od sztandarowej inwestycji dla programu,
z którego pochodzi dofinansowanie, tj. od budowy węzłów przesiadkowych. Projekt, który uzyskał wsparcie z Unii Europejskiej jest zatytułowany „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”. Uzyskane środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020
poddziałane 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym
Mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Przypomnę,
że wartość całego projektu wynosi 27.988.875,07 zł, natomiast
otrzymane przez Gminę dofinansowanie to kwota 20.207.320,85 zł.
W ramach podjętego obecnie zadania powstanie budynek poczekalni, zadaszone perony, parkingi dla samochodów, rowerów i motocykli, a także system informacji pasażerskiej. Termin zakończenia
inwestycji zaplanowano na koniec 2019 roku.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drugiego z węzłów
przesiadkowych, który powstanie w rejonie szkoły w Tulcach.
I w tym przypadku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LANGRAS.
Dobrze się składa, ponieważ budowana obecnie ul. Szkolna wchodzi częściowo w zakres budowanego węzła. Pomimo, że wykonawca jest już na budowie, na rozpoczęcie prac dotyczących węzła trzeBudowa węzła przesiadkowego w Kleszczewie
ba będzie jeszcze poczekać ponieważ w zakresie wykonawcy jest
również wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.
W trakcie przygotowań są postępowania przetargowe na zakup 9 autobusów oraz modernizację i rozbudowę zaplecza technicznego
do obsługi i konserwacji taboru komunikacji w Kleszczewie, jak również na przebudowę ul. Sportowej w Kleszczewie.

PARK W GOWARZEWIE W ODNOWIE

Rewaloryzacji jest poddawany obecnie zabytkowy park w Gowarzewie. Park jest wpisany na listę zabytków, stąd też wprowadzane zmiany mają na celu doprowadzenie do dawnych założeń.
Obecnie przeprowadzono prześwietlenie parku z usunięciem samosiewów i uszkodzonych drzew. W ramach prac przewidziana
jest budowa ścieżek, podjazdów i parkingu, naprawa ogrodzenia, wykonanie nasadzeń, a także małej architektury, w tym placu
zabaw, wiaty rekreacyjnej, koszy i ławek. Część obszaru parku
będzie monitorowana. Prace wykonuje firma ZKZ GARDENS.
Termin zakończenia rewaloryzacji to 30.09.2019 r. Wartość robót
ponad 819 tys. zł, w tym 500 tys. zł dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

OŚWIETLENIE BOISK

Oświetlenie boiska w Gowarzewie

Rewaloryzacja parku w Gowarzewie

Wybudowane w ubiegłym roku boisko w Gowarzewie w tym
roku zyskało oświetlenie. Prace wykonano w momencie gdy tylko
było można wejść na budowę, tak by użytkownicy mogli korzystać
z obiektu jak najwcześniej. Inwestycja jest reakcją na wniosek złożony przez grupę użytkowników. Duże zainteresowanie uprawianiem
sportu ze strony mieszkańców Gowarzewa było również powodem
podjęcia budowy boiska o sztucznej nawierzchni – decyzja o realizacji tej inwestycji zapadła pomimo braku dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych, co w przypadku tego rodzaju przedsięwzięć było dotąd traktowane jako niezbędny warunek.
Wraz z oświetleniem boiska została wykonana również instalacja
oświetlenia w wiacie rekreacyjnej.
Wprawdzie w Tulcach występuje już boisko z oświetleniem (Orlik), jednak okazuje się, że jest również duże zainteresowanie korzystaniem po zmroku z bieżni lekkoatletycznej, stąd też i na ten obiekt
jest w opracowaniu dokumentacja oświetlenia.

REMONT ŚWIETLICY W POKLATKACH

Świetlica w Poklatkach przeszła w 2018 roku proces głębokiej rekonstrukcji związanej z termomodernizacją dachu, ścian (w tym wymianę większości stolarki zewnętrznej), a nawet posadzki. Termomedernizacja przeprowadzona została z udziałem środków unijnych.
Po wykonanych pracach budynek zyskał nowy wygląd zewnętrzny,
od którego znacznie odbiegał stan wnętrza. Została podjęta decyzja
o przeprowadzeniu remontu, który objął wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki wewnętrznej, odnowę pomieszczeń socjalnych.
Wkrótce w nowych wnętrzach pojawią się nowe meble, na które środki przeznaczyła wioska z funduszu sołeckiego.

SALA TRADYCJI I SZKOLEŃ OSP

Gminne Centrum Tradycji i Szkoleń OSP

Świetlica w Poklatkach po remoncie

We wszystkich jednostkach OSP, jak co roku, odbyły się zebrania
poświęcone ocenie wykonania planów za rok ubiegły i ustaleniu zadań na rok bieżący. Zebranie, które miało miejsce 16 marca w jednostce w Kleszczewie miało wyjątkową oprawę – po raz pierwszy
odbyło się ono w “Gminnym Centrum Tradycji i Szkoleń OSP”. Gotowa już sala szkoleniowa to pierwsza gotowa część obiektu. Kolejne
przygotowywane pomieszczenia to magazyn sprzętu, siłownia, biuro, zaplecze socjalne. Na potrzeby gminnego Centrum została przeznaczona strażnica w Kleszczewie. Zakłada się, że z obiektu będą
korzystać w miarę potrzeb wszystkie jednostki. Prace w strażnicy
wykonywane są dotąd siłami własnymi jednostki OSP w Kleszczewie przy udziale środków z KSRG, funduszu sołeckiego oraz z budżetu Gminy.

PRZEKAZANIE WOZU STRAŻACKIEGO W GOWARZEWIE

Dzień 19 marca 2019 roku zapisze się niewątpliwie złotymi zgłoskami w długoletniej historii OSP Gowarzewo. To właśnie w tym dniu
nastąpiło uroczyste przekazanie tej jednostce fabrycznie nowego wozu
bojowego. Samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego na podwoziu najnowszego modelu samochodu Scania P410XT z napędem 4x4
to pierwszy pojazd z tej serii w Wielkopolsce. W uroczystości wzięli
udział m.in. Komendant Miejski PSP Jacek Michalak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Maciejewski, Z-ca Wójta Genowefa Przepióra,
Kierownik Ogniwa Prewencji Policji asp. szt. Katarzyna Karczewska
oraz druhowie z jednostek z terenu gminy Kleszczewo oraz ze Swarzędza. Poświęcenia dokonał (pod nieobecność ks. proboszcza Mariana Libery) Proboszcz Parafii w Siekierkach ks. Ireneusz Rachwalski. Na zakup samochodu wraz z nowoczesnym wyposażeniem gmina
przeznaczyła 824.650 zł, 350.000 zł wyniosło wsparcie z MSWiA
uzyskane za pośrednictwem Komendy Głównej PSP.

Przekazanie wozu strażackiego w Gowarzewie

NOWE INWESTYCJE GOSPODARCZE

Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju, nieprzerwanie posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący cały zajmowany obszar. W planie tym już od lat wyznaczone są duże tereny pod inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze. Duża waga przykładana w naszej
gminie do planowania przestrzennego ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju całej gminy, z zachowaniem oczekiwanych proporcji pomiędzy wzrostem liczby mieszkańców, a rozwojem gospodarczym, który jest niezbędny dla możliwości zaspokajania ich potrzeb życiowych. O ile
w przypadku budownictwa mieszkaniowego mamy do czynienia wręcz z rozkwitem (jesteśmy w czołówce krajowej pod względem dodatniego
salda migracji), o tyle rozwój gospodarczy nie był możliwy bez wybiegających poza skalę naszej gminy zmian układu komunikacyjnego (autostrada A2, droga S5, ostatnio droga Kleszczewo-Swarzędz), a także bez bezpośredniego zainicjowania inwestycji. Decydującym impulsem dla rozwoju gospodarczego gminy, którego symptomy już są widoczne, były nakłady na infrastrukturę terenów aktywizacji gospodarczej. W poprzedniej
kadencji doszło w ten sposób do zainteresowania inwestorów gminnymi działkami pod AG w Krzyżownikach, podobny efekt został osiągnięty
w przypadku działek Skarbu Państwa w Nagradowicach (obręb Krzyżowniki), gdzie informacja o przygotowywanych nakładach Gminy na infrastrukturę przyczyniła się do podjęcia decyzji o zakupie terenu przez
dużego, zapewne kluczowego dla rozwoju gminy, inwestora gospodarczego. A oto niektóre przedsięwzięcia, o których już wiemy:
Na terenie inwestycyjnym w Krzyżownikach dobiega końca
budowa pierwszego obiektu magazynowo-biurowego. Cały teren ma powierzchnię ponad 8 ha i został sprzedany przez Gminę
w przetargu trzem inwestorom. W ramach przygotowania działek
pod przyszłe inwestycje wybudowana została droga dojazdowa,
doprowadzona woda i kolektor kanalizacji. Wspomniany obiekt
magazynowo-biurowy został wzniesiony przez przedsiębiorstwo
P.W. HERMESPOL z Kleszczewa – firma udostępniła powierzchnię dla firm Bridgestone, Imperial i Ario. Wkrótce rozpoczną się
tutaj kolejne inwestycje. Drugi z nabywców jest właścicielem firmy spedycyjnej i jest zainteresowany przeniesieniem w to miejsce
Inwestycja firmy Hermespol
swojej siedziby, plany trzeciego z właścicieli obecnie nie są znane.
Bez wątpienia hitem w dziedzinie inwestycji gospodarczych w naszej gminie będzie budowa firmy ALUPLAST. Inwestycja ma powstać w sąsiedztwie autostrady, pomiędzy Nagradowicami a Komornikami, na działce o powierzchni 15 ha zakupionej od Skarbu Państwa za pośrednictwem
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. ALUPLAST to bardzo duże, doskonale prosperujące przedsiębiorstwo, produkujące profile okienne.
Obecny zakład produkcyjny znajduje się w Poznaniu, jednakże ograniczona powierzchnia działki nie pozwala na dalszy rozwój. W firmie zatrudnionych ma być 800 osób, być może w przyszłości nawet jeszcze więcej. Jeszcze w bieżącym roku inwestor planuje uruchomienie hali magazynowej o powierzchni 17 tys. m². W opracowaniu jest dokumentacja części produkcyjnej zakładu. Ruszyły prace budowlane związane z usunięciem
linii energetycznych przecinających teren przyszłej inwestycji.

Obecna siedziba firmy Aluplast w Poznaniu

Hala produkkcyjna Aluplast

Całość terenu AG przeznaczonego przez KOWR na sprzedaż w tym rejonie zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku uruchomienia terenu inwestycyjnego w Krzyżownikach, Gmina buduje tutaj drogę dojazdową i doprowadzi media w postaci wody i kanalizacji sanitarnej – teren pod budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Gmina uzyskała nieodpłatnie od KOWR.
Kolejnymi inwestycjami są zainteresowani przedsiębiorcy w pobliżu Komornik. Po północnej stronie autostrady, przy drodze Komorniki –
Tulce niedaleko od MOP Tulce, firma SMP AGRO Spółka Komandytowa nabyła działkę w celu uruchomienia produkcji adiuwantów, tj. środków wspomagających działanie środków ochrony roślin. W ramach procedury środowiskowej na przedsięwzięcie został nałożony obowiązek
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – gotowy raport jest obecnie poddany konsultacjom społecznym.
Po południowej stronie autostrady, wzdłuż drogi z Komornik do Krzyżownik, na części terenu sprzedanego niegdyś przez Gminę pod działalność gospodarczą, lokalizację magazynów logistycznych pod wynajem rozważa firma Podlasie.
Po przeciwnej stronie wiaduktu nad autostradą, przy wyłączonym z eksploatacji odcinku drogi Krzyżowniki-Tulce, obok istniejącego od niedawna budynku magazynowego, budowę centrum badawczo-rozwojowego przygotowuje tulecka firma Aret. Firma w 2018 roku wstąpiła do konsorcjum z udziałem Politechniki Łódzkiej i otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 3,5 mln zł. W sferze
zainteresowania tej rodzimej instytucji jest m.in. projektowanie i budowa modułowych stanowisk zrobotyzowanych, systemów kontroli wizyjnej,
stanowisk pomiarowych. Przewidziana jest budowa obiektu magazynowo-produkcyjnego o powierzchni 950 m² oraz zaplecza socjalno-biurowego
o powierzchni 330 m².
Nieco dalej, na gruntach wsi Śródka (w rejonie wiaduktu nad autostradą A2 prowadzącego do Komornik) na powierzchni ok 30 ha powstaje oferta terenów gospodarczych pn. Centrum Logistyczno – Przemysłowe Poznań Wschód. Przygotowywana jest tutaj m.in. budowa hal magazynowych,
a także obiektów produkcyjno-usługowych. Jeszcze w tym roku zamierza tu uruchomić produkcję kasetonów reklamowych firma belgijska. Zgodnie z zawartą już umową jeszcze w tym roku planuje przystąpić do budowy zakładu produkcyjnego firma Meble Perfekt. Meble Perfect to producent
mebli tapicerowanych zatrudniający ok. 50 pracowników.
Największym inwestorem na tym terenie, jak również, wg obecnego
stanu wiedzy, jednym z największych na terenie naszej gminy, ma szansę zostać firma HOPPECKE. Niemieckie przedsiębiorstwo już rozpoczęło w Śródce I fazę budowy swojego oddziału w Polsce. Powstająca
obecnie hala ma mieć powierzchnię 3 tys. m² i będzie połączona z częścią biurową o powierzchni 1.8 tys. m². Zakład ma rozpocząć działalność
z początkiem marca przyszłego roku. W drugim etapie HOPPECKE planuje uruchomić w Śródce zakład produkcyjny. W tym celu ma powstać
m.in. obiekt o powierzchni 16 tys. m². Firma jest obecna na terenie Polski
od 1993 roku. Od 2009 roku funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach
w Żernikach na terenie gminy Kórnik, gdzie mieszczą się biura oraz odbywa się serwisowanie baterii. Firma działa (produkcja, dystrybucja, serwis) w branży baterii trakcyjnych (wózki widłowe, kolej, tramwaje) oraz
baterii stacjonarnych (energetyka – magazyny energii, telekomunikacja
– m.in. duże baterie zabezpieczające działanie dużych sieci komputeroNiemiecka siedziba firmy Hoppecke
wych).

Zautomatyzowana linia produkcji baterii firmy Hoppecke

Wizualizacja zakładu produkcyjnego firmy Hoppecke w Śródce
(pierwszy etap)

Jest również zainteresowanie nieruchomościami inwestycyjnymi w rejonie Kleszczewa. W trakcie procedowania jest zmiana planu zagospodarowania mająca na celu zabezpieczenie w okolicy węzła Kleszczewo większych terenów pod usługi i handel.
Na terenie gminy jak grzyby po deszczu nieustannie powstają nowe budynki mieszkalne budowane przez osoby fizyczne na swoich działkach,
bądź też przez mikro developerów budujących na sprzedaż pojedyncze budynki wielolokalowe w różnych lokalizacjach, unikając nakładów na infrastrukturę po to, by uniknąć kosztów i móc zaoferować niską cenę mieszkań – ich lokatorzy nadrobienia braków w zapleczu inwestycji oczekują
wkrótce ze strony Gminy. Wśród dużych inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym należy wymienić przede wszystkim początek
inwestycji firmy AGROBEX, która zamierza realizować w Kleszczewie budowę osiedla mieszkaniowego (budynki do 4 kondygnacji). Duże osiedle o zabudowie szeregowej jest realizowane w rejonie ul. Zimowej w Gowarzewie przez firmę GLOBAL GT.
Możliwości realizacji inwestycji są regulowane przez szereg aktów prawnych. W trakcie ich przygotowania, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, jest przewidziany udział społeczeństwa. Informacje na temat prowadzonych postępowań są publikowane na stronie internetowej gminy.

WYBORY SOŁTYSÓW

W okresie od 25 II do 19 III w sołectwach naszej gminy odbyły się
wybory. W przypadku 2 sołectw osoby pełniące dotąd tę funkcję zrezygnowały z kandydowania. Dotyczy to Gowarzewa i Krerowa. Sołtys
Gowarzewa Halina Michalak-Szczepaniak, reprezentowała swą miejscowość w okresie od 7 marca 2011 do 28 lutego 2019 roku. Wcześniej
Pani Halina była związana z administracją gminną: od 1968 do 1972
roku, zanim powstały gminy, pracowała w Gromadzkiej Radzie Narodowej, następnie w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, a w latach
1990‒2005 w charakterze kierownika OPS. Obecnie jest Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Gowarzewie.
Pani Bożena Karolczak funkcję sołtysa pełniła dłużej od pani Hali-

Pani Bożena Karolczak i Halina Michalak-Szczepaniak
Składy Rad Sołeckich:

Sołtysi Gminy Kleszczewo
ny, bo od 14 listopada 2005 roku do 15 marca 2019. Co ciekawe, pani
Bożena była pierwszą kobietą, której powierzono sprawowanie funkcji sołtysa w naszej gminie – dzisiaj pań na tych stanowiskach mamy
czterokrotnie więcej. Należy dodać, iż wcześniej sołtysem Krerowa był
mąż Pani Bożeny, który sprawował funkcję 37 lat, co oznacza, że adres
siedziby sołectwa nie zmienia się od ponad 50 lat. Co najważniejsze,
historia adresu sołectwa w Krerowie nie zmieni się zapewne przez kolejne 5 lat, ponieważ, funkcję po Pani Bożenie powierzono jej synowej
Magdalenie Karolczak.
Podziękowania za pracę na rzecz społeczności samorządowej

Przekazanie tablicy z napisem „Sołtys” w Gowarzewie

ustępującym paniom sołtys miały miejsce podczas sesji Rady Gminy w dniu 26 marca br. Obu Paniom jeszcze raz serdecznie dziękuję
za współpracę. Podziękowania kieruję również do osób, które zaprzestały pełnienia funkcji w Radach Sołeckich.
Jedyne przekazanie tablicy z napisem „Sołtys” miało miejsce podczas zebrania w Gowarzewie – tutaj od Pani Haliny Michalak Szczepaniak przejęła ją Pani Dorota Wysz.

SOŁECTWO

SOŁTYS

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

Kleszczewo

Eugeniusz
Nowicki

Monika Pótniak, Dawid Hoffmann, Anita Błażejewska,
Iwona Wartecka, Michał Wajer, Daria Jakubowska

Krzyżowniki

Henryk Lesiński

Barbara Stefaniak, Monika Przymus, Michał Niżnik,
Tomasz Stefaniak

Krerowo

Magdalena
Karolczak

Sebastian Kniat, Paweł Lammel, Mateusz Wojkiewicz,
Łukasz Kubaczyk

Poklatki

Ferdynand
Nowicki

Aneta Przybył, Anna Nawrocka
Paulina Kasprzyk, Dawid Majchrzycki

Nagradowice

Paweł
Doba

Dominika Linkowska, Artur Weretko,
Mateusz Wartecki, Paweł Jankowski

Tulce

Mirosława
Rutkowska

Zofia Ludwikowska, Henryka Stachowiak,
Jarosław Borowski, Damian Reymann,
Elżbieta Miętkiewicz, Andrzej Ratajczak,
Krzysztof Socha, Mieczysław Augustyniak

Komorniki

Czesław
Książkiewicz

Alicja Kucharska, Emilia Kamińska, Marcin Batycki
Jarosław Cieśla

Markowice

Jan Mąderek

Robert Domański, Adam Fludra, Łukasz Rybicki

Śródka

Jolanta Fludra

Michalina Pelczyk, Anna Perdoch,
Mieczysław Urbaniak, Artur Wiatr

Zimin

Stanisław
Lesiński

Mariola Wilczyk, Elżbieta Zimniak, Józef Kaczmarek,
Krzysztof Malusi

Gowarzewo

Dorota
Wysz

Paweł Grzeszczak, Adam Płóciennik, Marzena Socha,
Andrzej Krugiołka, Angelika Krugiołka,
Monika Budzińska, Sylwia Okupniarek,
Patryk Stroiwąs, Marek Borowczyk, Jarosław Bytniewski

Tanibórz

Lucyna
Jaroszewska

Iwona Matysiak, Teresa Borowczyk, Łukasz Fornalik

Szewce

Knopkiewicz, Dawid Tomczak,
Jacek Walkowiak Przemysław
Danuta Tomczak

Bylin

Mieczysław
Tomkowiak

Eugeniusz Marcinkowski, Andrzej Jachnik,
Ryszard Stroiwąs

Wszystkim wybranym sołtysom i członkom Rad Sołeckich życzę
wielu sukcesów i satysfakcji w pełnieniu służby na rzecz mieszkańcow.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy

