
GMINA WYRÓŻNIONA TYTUŁEM „PRIMUS” 

W Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ogłoszono wyniki V 
edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Potwierdzeniem 
wysokiego poziomu realizacji zadań oświatowych w naszej Gminie jest 
uzyskany po raz trzeci certyfikat tego programu. Gmina Kleszczewo 
uzyskała też szczególny powód do satysfakcji – to jedna z Nagród 
Nadzwyczajnych w postaci wyróżnienia „Primus”, przyznawanej tym 
podmiotom, które uzyskały największą liczbę punktów w ocenie 
rankingowej, a powód do satysfakcji jest wręcz wyjątkowy, gdyż 
otrzymaliśmy najwyższą ocenę ze wszystkich certyfikowanych gmin, 
powiatów i województw. W liście skierowanym do naszej gminy przez 
organizatorów programu certyfikacji czytamy: „Certyfikaty Samorządowy 
Lider Edukacji co rok otrzymują gminy i powiaty (a w tym roku również 
samorządne województwa), które rozwój oświaty i sprawy z nią związane 
traktują w sposób priorytetowy, i które w swoich działaniach na rzecz 
edukacji znacząco wykraczają poza ustawowe minimum, wykazując się przy tym konsekwencją, 
wytrwałością i pełnym zaangażowaniem. Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi, że Gmina Kleszczewo 
po raz kolejny znalazła się w tym gronie. Wyrażamy radość, iż w opinii Komisji Certyfikacyjnej należą 
Państwo do elitarnej grupy JST, które wyróżniają się nowoczesnością, innowacyjnością i oryginalnością 
działań ukierunkowanych na tworzenie na poziomie lokalnym przestrzeni przyjaznej edukacji, nauce i 
kulturze. Gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku punktowego, potwierdzonego przyznaniem 
certyfikatu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy wielu autorskich 
pomysłów, nietuzinkowych rozwiązań i wartościowych merytorycznie projektów w sferze edukacyjnej, 
które – w opinii Recenzentów Programu – mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych 
samorządów, nie tylko w wymiarze regionu, ale także w skali ogólnopolskiej.” Z Wielkopolski 
wyróżnienie „Primus” otrzymały również gminy Swarzędz i Śrem, wśród certyfikowanych jest także 
Ostrów Wielkopolski. Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji programu do naszej gminy trafiła 
również Nagroda Nadzwyczajna – wówczas było to wyróżnienie indywidualne „Mecenas Wiedzy” (dla 
Wójta Gminy).  

  

  

 

SCHRONISKO JUŻ DZIAŁA 

Po 15 miesiącach od rozpoczęcia budowy Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, 
4 października br. obiekt został oddany do użytku. Na wspólne rozwiązanie problemu bezdomnych 
zwierząt zdecydowało się 11 gmin, tj. Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz oraz Murowana Goślina. Związek Międzygminny 
został zarejestrowany 10 V 2010 r. Po pewnym czasie z udziału w budowie wycofała się gmina 
Murowana Goślina, którą nieco później, już w okresie budowy obiektu, zastąpiła gmina Nekla. Biorąc 
pod uwagę, że w momencie powstania Związek nie posiadał nawet prawa do gruntu pod budowę, 
uwzględniając rzadko występujący w skali kraju rodzaj przedsięwzięcia, konieczność uzgadniania 
wszelkich decyzji w gronie 10 – 11 samorządów, jak również spory zakres inwestycji to należy 
stwierdzić, że Zarząd Związku Międzygminnego uporał się z zadaniem bardzo sprawnie. Członkami 
Zarządu ZM Schronisko w ubiegłej kadencji byli: Paweł Iwański – Przewodniczący Burmistrz Miasta i 
Gminy Kostrzyn, Bogdan Kemnitz – Z-ca Przewodniczącego Wójt Gminy Kleszczewo, Michał Podsada 
– Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, Adam Trawiński Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
oraz Romuald Grabiak reprezentujący Powiat Poznański. Obecnie Zarząd pracuje w następującym 
składzie: Szymon Matysek Przewodniczący Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn, Bogdan Kemnitz Z-ca 
Przewodniczącego Wójt Gminy Kleszczewo, Grzegorz Taterka Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz, Zbigniew Zastrożny – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. W trakcie obecnej 
kadencji miejsce Romualda Grabiaka reprezentującego Powiat Poznański zajęła Marzena 

Pawłowska. Warto podkreślić, że członkowie Zarządu, z tytułu 
dodatkowych obowiązków i zwiększonej odpowiedzialności 
nie pobierali wynagrodzenia. Funkcję Dyrektora Biura pełnił 
Paweł Kubiak, natomiast głównej księgowej Agnieszka 
Cieplińska (okresowo zastępowana przez Aleksandrę Otto). 
Wykonawcą była firma HENBUD z Kłecka. Pierwsi lokatorzy, 
którzy zamieszkają w schronisku w wyniku „przeprowadzki” to 

7 bezdomnych psów, które czasowo przebywały w przytulisku urządzonym w naszej gminie w 



Nagradowicach. W obliczu nadchodzących jesiennych i zimowych chłodów, uwzględniając warunki w 
schronisku, można powiedzieć, że los się do nich uśmiechnął. Koszt budowy schroniska to 9,3 mln zł. 
Wysokość partycypacji poszczególnych gmin uzależniona była od liczby mieszkańców – na Gminę 
Kleszczewo przypadł udział w wysokości 222 tys. zł., kwota ta płatna była w 3 rocznych ratach. Wsparcia 
w wysokości 2 mln zł udzieliło również Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Szerzej na temat otwarcia i 
działalności schroniska na str. 7, a także na stronie www.schronisko-skalowo.pl. 

 

DEBATY BUDŻETOWE W SOŁECTWACH 

We wszystkich sołectwach Gminy Kleszczewo odbyły się zebrania wiejskie, których głównym tematem 
był fundusz sołecki. Omawiano realizację zadań w bieżącym roku oraz podejmowano decyzje odnośnie 
planu wydatków  

 

NOWE SOŁECTWA ROZPOCZĘŁY SWÓJ BYT 

Historycznym wydarzeniem były zebrania w 2 
nowych sołectwach powołanych w tym roku, tj. w 
sołectwie Tanibórz oraz sołectwie Szewce. 
Zebrania obu sołectw, przy bardzo wysokiej 
frekwencji, odbyły się w sali OSP Gowarzewo. W 
przypadku nowych sołectw zasadniczym 
tematem były sprawy związane z 
ukonstytuowaniem się nowych władz. Pomimo, 
że te wspólnoty samorządowe nie obejmuje plan 
funduszu sołeckiego na 2016 rok, to otrzymały 
one również pierwsze środki na swoją 
działalność. Podobnie jak to ma miejsce w 
pozostałych sołectwach, w celu umożliwienia 
kontaktów z mieszkańcami sołtysi zostali 
wyposażeni w służbowe telefony komórkowe. 
Numer telefonu sołectwa Szewce – 735-989-063, 
sołectwa Tanibórz – 735-989-056. A oto skład 
pierwszych władz w nowych sołectwach: 

Szewce 

• Sołtys – Jacek Walkowiak 

• Rada sołecka: Adam Tomczak, 

Stanisław Wawrzyniak, Przemysław 

Knopkiewicz 

Tanibórz 

• Sołtys– Lucyna Jaroszewska 

• Rada sołecka: Teresa Borowczyk, 

Iwona Matysiak, Mariola Reszke 

 

NOWY RADIOWÓZ DLA OGNIWA 

15 października br. w Komendzie Miejskiej Policji miała miejsce uroczystość przekazania do służby na 
terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego 10 nowych radiowozów. Wszystkie samochody zostały 
zakupione z udziałem samorządów: Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz gmin Kleszczewo i 
Komorniki. Podobnie jak pozostałe samorządy, uczestniczyliśmy w połowie kosztu zakupu. Policyjna 
KIA jeszcze tego samego dnia pojawiła się na służbie na terenie naszej gminy. 



  

   

 

DEBATY O BEZPIECZEŃSTWIE I NIE TYLKO 

Tematem przewodnim tegorocznych zebrań sołeckich było 
bezpieczeństwo na terenie gminy. Temat ten cieszył się 
sporym zainteresowaniem zwłaszcza, że w zdecydowanej 
większości przypadków można było spotkać się z 
funkcjonariuszami działającego od sierpnia br. Ogniwa 
Prewencji Policji. Intencją zaproponowanej debaty było 
przybliżenie mieszkańcom nowej struktury i zachęcenie do 
współpracy w celu ograniczenia liczby przestępstw i 
wykroczeń. Niestety, jako niewielka gmina gmina, w 
obecnych realiach, nie mamy szans na utworzenie 

komisariatu. Mało tego, utworzenie ogniwa, jako wysuniętej placówki komisariatu w Swarzędzu, 
uwarunkowane jest zapewnieniem przez Gminę odpowiednich warunków do pracy dla policjantów, co 
w praktyce oznacza konieczność budowy nowej siedziby. Analiza bezpieczeństwa na terenie działania 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dowodzi, że jeśli chodzi o liczbę przestępstw i wykroczeń na 
terenie terenie gminy Kleszczewo, to jest ona porównywalna z co najmniej kilkoma gminami 
posiadającymi komisariaty z 20-sto osobową załogą. Dla kleszczewskiego Samorządu jest to dowód na 
to, że likwidacja komisariatu w Kleszczewie była błędem. Stąd też decyzja o budowie nowych 
pomieszczeń z niezależnym dostępem w celu sfinalizowania prowadzonych od lat starań o utworzenie 
placówki Policji, na warunkach jakie są obecnie możliwe. Na marginesie – nie stanowią wsparcia dla 
starań Gminy akcje oddolne, z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia w Gowarzewie, których efektem 
było min. zgromadzenie mieszkańców, reportaż telewizyjny – organizowane w oparciu o 
rozpowszechnianie nieprawdziwych danych. Niestety informacja o ponad 20 włamaniach do mieszkań 
została szybko zweryfikowana przez Policję, a skutek takich działań podważa zaufanie do rzetelności 
pochodzących z gminy informacji. Zgodnie z dostarczonymi przez Policję statystykami w Gowarzewie 
w bieżącym roku (od 1.01- 30.09.2015r.) miały miejsce 4 włamania, w analogicznym okresie roku 
ubiegłego 2. Wg opinii Policji pod względem bezpieczeństwa Gowarzewo nie odbiega od podobnej 
wielkości miejscowości. W poprzednim numerze „S” prostowałem podobne doniesienia o nagminnych 
brakach wody i awariach oświetlenia ulicznego, które jakoby miały miejsce w tej miejscowości. 
Radiowóz dla Policji, kamery mobilne, karty dostępowe do szkół, a także nowy wóz bojowy dla OSP 
Kleszczewo, to kolejne przedsięwzięcia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 
tam gdzie jest ono najbardziej zagrożone. Gmina przekazała też Policji telefon komórkowy, który będzie 
w posiadaniu Policjantów Ogniwa Policji w Kleszczewie podczas pełnionej służby – jest to numer: 735-
989-059. 

Bogdan Kemnitz 

  

 


