
TABLETKI Z JODEM GOTOWE DO DYSTRYBUCJI NA TERENIE NASZEJ GMINY
Konflikt zbrojny wywołany przez Rosję na terenie Ukrainy rodzi nie-

bezpieczeństwo wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Na wypadek takie-
go scenariusza polski rząd postanowił zabezpieczyć obywatelom możli-
wość przyjęcia tabletek z jodkiem potasu, które ograniczają wchłanianie 
radioaktywnego jodu. Odpowiednia ilość tabletek ze stabilnym jodem 
jest już zabezpieczona na terenie naszej gminy. W przypadku zagroże-
nia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w pobli-
żu miejsca zamieszkania, w trzynastu rozmieszczonych na terenie gminy 
Kleszczewo punktach, tj w każdym sołectwie (Krzyżowniki i Śródka w 
świetlicy w Śródce) 

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidzia-
na w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentual-
nego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie ta-
kiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez 
Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego 
komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych 
oraz poprzez Alert RCB (sms). A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast 
po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

Dodatkowe informacje na stronie 9 oraz na www.kleszczewo.pl

BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ KUPNA WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH ZASADACH
Gmina przygotowuje się do uruchomienia sprzedaży węgla w ramach rzą-

dowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach. 
W czasie przygotowania do druku gazetki trwa jeszcze proces legislacyj-

ny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa do-
mowe, stąd też prosimy o śledzenie bieżących informacji za pośrednictwem 
strony internetowej gminy, bądź też zasięgając informacji u źródła, a więc 
w Urzędzie Gminy bądź w OPS. W miarę napływu informacji będą Pań-
stwo informowani o szczegółach dotyczących terminu i miejsca składania 
wniosków oraz organizacji sprzedaży. Według założeń procedowanej usta-
wy Gmina będzie mogła nabywać węgiel w cenie od 1500 zł za tonę, by na-
stępnie sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Różni-
ca pomiędzy tymi kwotami ma pokryć koszty transportu węgla do punktu 
sprzedaży na terenie gminy oraz organizacji dystrybucji. Aby kupić węgiel 
od samorządu, mieszkańcy będą składali wniosek o zakup preferencyjny. Na 
mocy proponowanych przepisów gospodarstwo domowe będzie miało pra-
wo do zakupu po preferencyjnej cenie 3 ton węgla – 1,5 tony w tym roku oraz 
kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Preferencyjna sprzedaż będzie dostęp-
na dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. 

ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ PRACY NA RZECZ GMINY KLESZCZEWO
Po 37 latach pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie postanowiła 

przejść na emeryturę Genowefa Przepióra sekretarz gminy /zastępca 
wójta – osoba, która od samego początku istnienia samorządu w naszej 
gminie uczestniczyła w jego rozwoju. 

Genowefa Przepióra została zatrudniona w Urzędzie Gminy 2 stycz-
nia 1986 r. na stanowisku inspektora ds. wymiaru podatku i opłat. 1 lute-
go 1989 r. awansowała na stanowisko Sekretarza Urzędu – tak nazywała 
się ta funkcja, jako że urząd gminy był wówczas Terenowym Organem 
Administracji Państwowej Stopnia Podstawowego. Zmiana ustrojowa na-
stąpiła po wyborach samorządowych, które miały miejsce 27 maja 1990 
roku. Już wkrótce 24 lipca 1990 r. wybrany przez Radę Gminy wójt (po-
czątkowo wybór wójta był dokonywany przez radę gminy) zaproponował 
Pani Genowefie Przepióra stanowisko sekretarza Gminy Kleszczewo, a 
13 lutego 1996 r. dodatkowo pełnienie funkcji zastępcy wójta i członka 
Zarządu Gminy – tą drugą funkcję sprawowała aż do 2002 roku, kiedy to 
w gminach zlikwidowano organ jakim był zarząd gminy, a jego zadania 
przekazano jednoosobowo wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Je-
żeli chodzi o funkcje w organach władzy gminnej, to warto również wspo-
mnieć o członkostwie w Komisji Finansowo-Gospodarczej w latach 1990-1998. Wówczas w komisjach mogły pracować również osoby nie będące rad-
nymi. Obok zadań „przypisanych” funkcji sekretarza Pani Genowefa Przepióra w latach 1991-2000 pełniła obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, w latach 2000-2019 Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, a w okresie 2017-2019 Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

27 maja 2022 r. Pani Genowefa Przepióra została wyróżniona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego”.

Uroczyste podziękowanie ze strony współpracowników miało miejsce 23 września br. w Urzędzie Gminy. 27 września 2022 r. podczas XLVI sesji 
Rady Gminy Kleszczewo, odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Genowefy Przepióry przechodzącej z dniem 28 września br. na emeryturę. 

Słowa podziękowania za długoletnią pracę, za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz działania podejmowane na rzecz administracji samorządo-
wej złożyli: wójt Gminy Bogdan Kemnitz, przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo Marek Maciejewski, radni Gminy Kleszczewo oraz sołtysi z te-
renu gminy. 

EWA ICZAKOWSKA NOWYM SEKRETARZEM GMINY
W wyniku awansu wewnętrznego stanowisko sekretarza Gminy Klesz-

czewo/zastępcy wójta objęła Ewa Iczakowska. Pani Ewa Iczakowska 
podjęła pracę w Urzędzie Gminy 10.04.1995 roku. W trakcie 27 letniego 
stażu pracy w Urzędzie Gminy wykonywała zakres obowiązków zwią-
zanych z pracą sekretariatu Urzędu, a także na co dzień uczestniczyła 
w realizacji zadań wykonywanych przez kierownictwo Gminy. W okre-
sie od 1.01.2001 do 1.10.2014 roku Pani Ewa Iczakowska pełniła rów-
nież funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Praca „na 
pierwszej linii” kontaktów z mieszkańcami, jak również sprawna realiza-
cja wymagających wiedzy i odpowiedzialności zadań zlecanych bezpo-
średnio przez kierownictwo stanowiły doskonałą rekomendację do obję-
cia tego stanowiska.

Ewa Iczakowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Admini-
stracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości: studia I Stopnia – 
kierunek Administracja, specjalność Prawo i ochrona pracy, studia II 
stopnia – kierunek Administracja, specjalność Administracja publiczna. 

Oba etapy kształcenia wyższego wieńczyły oceny bardzo dobre z wy-
różnieniem, a kończąca studia praca dyplomowa została nagrodzona Na-
grodą Główną Rektora za najlepszą pracę dyplomową roku. 

DEBATA GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO NA TEMAT SUSZY
Brama Poznania była miejscem debaty zorganizowanej przez redakcję 

Głosu Wielkopolskiego pt. „Czy Wielkopolsce grozi susza ?” 
Nasza gmina należy do obszarów o najniższej rocznej sumie opadów w 

Polsce. Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie wśród krajów o 
najniższych zasobach wody słodkiej, a ilość wody pobierana z zasobów 
podziemnych jest większa niż zdolność ich uzupełniania. Te dane są alar-
mujące. 

O tym co należy robić i co się robi aby ograniczyć negatywne skutki tej 
sytuacji rozmawiali: 
• prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – rektor Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Poznaniu,
• Bogdan Fleming – dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu,
• Bogumił Nowak – dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
• Rafał Sobczak – kierownik Biura Działań Społecznych i Środowisko-

wych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiM.

• Bogdan Kemnitz – wójt Gminy Kleszczewo.
Moderatorem debaty był Leszek Waligóra, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.
Wśród najważniejszych recept na ograniczenie skutków braku wody należy wymienić jej retencję, zarówno w skali mikro – w obrębie gospodarstw rolnych i po-

sesji mieszkalnych, jak również w skali makro. Przykładem pozytywnych działań w dużej skali jest powstaj ący w naszej gminie zbiornik retencyjny na Męcinie. 
Zgromadzoną wodę należy również odpowiednio wykorzystać – można wprost do podlewania, ale także poprzez regulowanie jej odpowiedniego poziomu w grun-
cie – do tego może służyć system drenażu, który dotąd wykorzystywany jest głównie do odprowadzania wody, ale w okresach niedoboru może służyć również jako 
system nawadniający. Przykładem działań w tym kierunku są regulowane zastawki zainstalowane przed laty na przebiegającym przez naszą gminę odcinku Kopli. 
Niestety, melioracje to temat niedoceniany, obecna organizacja utrzymania i rozbudowy urządzeń melioracyjnych jest archaiczna – brak skutecznego systemu finan-
sowania, a realizacją zadania zajmują się dobrowolnie tworzone „formy organizacyjne” (to zapis w ustawie) skupiające zainteresowanych problemem rolników, 
tzw. Spółki wodne, rejestrowane przez PGW „Wody Polskie”, a nadzorowane przez Starostwa. Z puntu widzenia ochrony zasobów wody pitnej kontrower-
syjne jest także dość swobodne dysponowanie zasobami wód podziemnych. W przypadku naszej gminy obserwujemy wyczerpywanie się zasobów wody z 
poziomu tzw. czwartorzędowego i konieczność sięgania do zasobów trzeciorzędowych – przykładem jest tutaj ujęcie wody w Gowarzewie – gdzie zasobność 
złoża eksploatowanego dotąd za pomocą studni o głębokości 60m zaczęła się wyczerpywać. Konieczne było sięgnięcie do zbiornika głębszego, 140m pod 
ziemią. 

Relacja z debaty została zamieszczona na łamach papierowego wydania Głosu Wielkopolskiego, a obszerny zapis TV można było obejrzeć na portalu 
gazety, a także na stronie Internetowej naszej Gminy.

RUSZYŁA BUDOWA PRZEDSZKOLA W KLESZCZEWIE
Pełną parą ruszyły prace na budowie przedszkola w Kleszczewie. Obiekt powstanie tuż obok szkoły, parku oraz węzła przesiadkowego, szybko 

rozrastającego się osiedla mieszkaniowego, a także Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. Dzieci będą miały do dyspozycji 7 sal wyposażo-
nych w zaplecza sanitarne i pomieszczenia magazynowe. Stołówka wraz z zapleczem kuchennym zapewni dzieciom świeże posiłki, ale będzie też 
mogła pełnić rolę auli. Budynek będzie obiektem energooszczędnym do czego przyczyni się ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, a także produk-
cja energii za pomocą paneli fotowoltaicznych. W specjalnej wiacie znajdzie się punkt ładowania samochodów elektrycznych – najprawdopodobniej 
pierwszy w gminie. Oszczędność wody do celów gospodarczych zapewni zbiornik retencyjny deszczówki. Zadbano również o odpowiednie warunki 
do pracy personelu. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu, w tym budowę parkingów, a także placu zabaw dla dzieci. 

Obiekt powstanie dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Koszt po przetargu: 13 370 302 zł. Dotacja z 
Funduszu Polski Ład: 10.200.000 zł.

BUDOWA NA UL. LAWENDOWEJ ORAZ BRZOZOWEJ W GOWARZEWIE
Trwają prace przy budowie II etapu ulicy Lawendowej w Gowarzewie Wraz z budową ulicy realizowana jest także inwestycja w zakresie kanalizacji 

sanitarnej. Zakończone są już prace na budowie kanalizacji sanitarnej i nawierzchni bocznego odgałęzienia ulicy Brzozowej. 
Koszt inwestycji po przetargu to 978 469,73 zł, dofinansowanie z RFRD wyniesie 477 153,32 zł. W ramach zadania powstanie 325m ulicy wraz z 

wjazdami na posesje oraz 650 m chodników. Koszt inwestycji kanalizacyjnej wynosi 426 237,87 zł, długość sieci 230 m.

KANALIZACJA W KOMORNIKACH
Dobiega końca budowa trzech etapów inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej prowadzonych jednocześnie w Komornikach. Wkrótce będzie 

można ogłosić zakończenie 2 zadań, tj. budowy I etapu – odcinka z Nagradowic do Komornik oraz III etapu budowy sieci kanalizacyjnej, dotyczące-
go „starej” części tej miejscowości. II etap budowy kanalizacji został już zrealizowany, jednak do wykonania pozostaje odtworzenie nawierzchni. Ten 
etap kanalizacji został wykonany prze firmę Hoppecke – instalacja będzie służyła potrzebom tego zakładu, ale została wykonana wg projektu przygo-
towanego na pełne potrzeby tej części miejscowości przez którą przebiega, co oznacza dostęp do kolektora dla mieszkańców tej części miejscowości 
– przyłącza do posesji sfinansowała Gmina. 

Wybudowana kanalizacja obejmuje główne ulice Komornik. W ramach budowy podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu odtwarzania ulic w taki sposób by po-
prawić ich parametry. Oznacza to ich poszerzenie, ułożenie nowej nawierzchni, w znacznej części przebudowę chodników, jak również rozwiązanie problemu od-
wodnienia. Duży zakres prac dodatkowych oznacza znaczne zwiększenie nakładów na inwestycje ze strony Gminy. W przypadku II etapu kanalizacji przebiegają-
cego w ciągu drogi powiatowej, ze względu na bardzo wysoki koszt odbudowy nawierzchni/przebudowy drogi, o wsparcie finansowe zwróciliśmy się do Powiatu 
Poznańskiego. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 600.000zł, jednak czas oczekiwania na decyzję sprawił, że prace mogą się przedłużyć do przyszłego roku. 

INWESTYCJE WODOCIĄGOWE 
Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej miejscowość Komorniki ma rów-

nież wykonaną nową sieć wodociągową. Sieć wodociągowa na terenie Ko-
mornik była już bardzo stara, w znacznej części wykonana jeszcze z rur 
azbestowych (przypomnijmy, że w przypadku przesyłu wody rury azbesto-
we nie stanowią takiego zagrożenia dla zdrowia jakim są w przypadku po-
kryć dachowych z eternitu – problemem jest odporność na awarie, łatwość 
napraw itp.). Długość nowej sieci wodociągowej to 1.459m. 

Prowadzone inwestycje wodociągowe mają na celu również usprawnia-
nie połączeń pomiędzy poszczególnymi Stacjami Uzdatniania Wody. Za-
danie zapewnienia zwiększonego przesyłu wody do kolejnych miejscowo-
ści ma część rurociągów w Komornikach, ale temu celowi służyło także 
zwiększenie średnicy 506 m wodociągu w Krzyżownikach – na pozosta-
łych odcinkach rurociąg był przebudowany wcześniej. Efektem jest moż-
liwość zwiększonego przesyłu wody z ujęcia w Krerowie i w razie potrze-
by na odwrót.

Kolejna inwestycja to wykonanie przyłącza o długości 47m pomiędzy 
osiedlem Przylesie w Tulcach a siecią wodociągową w pozostałej części tej miejscowości, co dla Zakładu Komunalnego oznacza możliwość uniezależnienia 
się do zakupu wody od WCHiRZ.

Czwarta z będących przedmiotem jednego postępowania przetargowego inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji. Jest to przebudowa sieci zasilają-
cej w obrębie zabudowy położonej przy ulicy Gospodarczej w Tulcach. Zakres robót obejmuje 412m sieci wodociągowej. Całość inwestycji wodocią-
gowych jest realizowana przez Zakład Komunalny.

REWITALIZACJA W KOMORNIKACH I W NAGRADOWICACH
W Komornikach oprócz budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i związanej z tym przebudowy dróg w najlepsze jest realizowany program rewitalizacji 

wsi. W ramach tego projektu, na który uzyskaliśmy wsparcie z budżetu Unii Europejskiej (WRPO), już gruntownie przebudowano świetlicę wraz ze strażnicą 
OSP, a obecnie trwają prace przy rewitalizacji stawu. Odnowienie stawu zostanie zakończone jeszcze w tym roku, natomiast do wiosny musi poczekać zagospo-
darowanie terenu ponieważ konieczna jest zmiana w planie zagospodarowania umożliwiająca budowę placu zabaw. 

Kolejne zadanie to rewitalizacja parku. Pomimo, że koszt zgłaszanych ofert przetargowych przekraczał sumy przewidziane w kosztorysie inwestorskim, za-
padła decyzja o podwyższeniu udziału gminy w tym zadaniu i ostatecznie 25 października nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie prac. Wykonawcą jest 
firma ATP Eko Serwis Sp. z o.o., ta sama, która zajmuje się rekultywacja stawu. 

Dobiega końca realizowana w tym samym programie, budowa świetlicy w Nagradowicach. Termin otwarcia został przesunięty do połowy listopa-
da z uwagi na rozszerzenie prac.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POZNAŃ‑TULCE
Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat 

Poznański” w ramach WRPO 2014-2020 w ramach ZIT dla MOF Poznania realizowane jest przez Powiat Poznański. Partnerem projektu jest Gmina 
Kleszczewo. Projektowany odcinek ścieżki o dł. 3,587 km biegnie od granicy m. Poznania (Szczepankowo) poprzez m. Tulce i kończy się w rejonie ul. 
Diamentowej.

W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 m. Wykonane zostanie także nowe oświe-
tlenie energooszczędne na odcinkach od km 0+00 do km 0+500 oraz od cmentarza w m. Tulce do ul. Diamentowej. W miejscowości Tulce wybudowany zo-
stanie parking rowerowy (B&R).

Projektowana droga rowerowa stanowić będzie jednocześnie ciąg spacerowy, przy którym zostaną zlokalizowane miejsca odpoczynku, a także par-
kingi dla rowerów.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 525 947,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 3 167 160,47 zł.

REMONT DROGI NR 434 
Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi prace związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 434. Obecny zakres obejmuje wykonanie podbudowy i ułożenie 

nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1.200m pomiędzy Śródką, a Szczodrzykowem. Z pracami wiążą się spore utrudnienia do kierowców ze wzglę-
du na ruch wahadłowy prowadzony jednym pasem drogi.

DOTACJA NA DROGĘ KRZYŻOWNIKI – KOMORNIKI 
 2.000.000 zł to kwota wsparcia przebudowy drogi gminnej nr 329024P 

na odcinku Krzyżowniki-Śródka (kierunek Komorniki) przekazana gminie z 
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edy-
cja 3 PGR. O wsparcie w tej edycji tego programu mogły ubiegać się gmi-
ny i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Symboliczne czeki zostały wręczone przedstawicielom gmin przez Woje-
wodę Wielkopolskiego. W imieniu Gminy Kleszczewo czek odebrała Skarbik 
Gminy Agata Kaczmarek. 

Przebudowa ma na celu dostosowanie parametrów drogi do wzmożonych 
potrzeb transportowych w związku z rozwijającą się w tym rejonie strefą 
przemysłową. 

Obecnie dobiega końca przygotowanie dokumentacji przetargowej, wkrót-
ce będzie ogłoszony przetarg. 

WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM
Wsparcie rządowe dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnu-

ków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowane jest przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Wnioski można było składać 
20.10.2021 r. do 28.10.2021 r. 

Po przeprowadzonej weryfikacji złożonych oświadczeń do Programu zakwalifikowanych zostało 106 osób. W ramach zadania, po przeprowadzo-
nym postępowaniu przetargowym zakupionych zostało 91 laptopów, 11 komputerów stacjonarnych oraz 4 tablety. Zakupiony sprzęt został przekaza-
ny użytkownikom. 

Wartość inwestycji, na którą gmina otrzymała całkowite dofinansowanie z budżetu państwa, wynosi 340 042,00 zł.

CYFROWA GMINA
Gmina Kleszczewo otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.
Celem Programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
   W ramach grantu planowane jest doposażenie serwerowni, min. w zapory zabezpieczające przed atakami z zewnątrz, jak również w dodatkowe 

moduły serwerów. Działania te przyczynią się do zwiększenia przestrzeni na potrzeby gromadzenia i archiwizacji danych Urzędu Gminy. W ramach 
grantu planowany jest także zakup 16 szt. laptopów oraz przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa JST. Na realizację powyższego zadania gmina 
otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości 100 000 zł.

 AKTYWNA TABLICA 
Przyznane środki z rządowego programu „Aktywna tablica” w wysokości 35.000zł zostaną wykorzystane na zakup specjalistycznych opro-

gramowań, komputera z ekranem dotykowym, laptopa klasy premium, 2 tabletów, profesjonalnego mikrofonu do terapii logopedycznej oraz 
materiałów i publikacji do wykorzystania w pracy z uczniami ze SPE dla ZS w Tulcach. Udział budżetu gminy w zakupach wynosi 8.750zł. 

Program „Aktywna tablica” to program, w którym można ubiegać się o dofinansowanie na zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawo-
wych. Ponieważ w latach poprzednich już wykorzystaliśmy możliwość zakupów tego sprzętu w obu gminnych szkołach pozostała nam możli-
wość pokrycia wydatków na zakupy związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

WIZYTA NA BUDOWIE ZALEWU
18 października br. Komisja rolnictwa i ochrony środowiska oraz 

Komisja oświaty, kultury i sportu Rady Gminy udały się z wizytą na 
teren budowy zalewu w Tulcach. Obecnie prowadzone są równolegle 
prace w czaszy zbiornika, jak również przy budowie zapory. Zakoń-
czona została przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 
Poznań-Śrem. W ramach tych prac dokonano wymiany 260m odcinka 
rurociągu w obrębie budowy zbiornika, umieszczając go na większej 
głębokości i dodatkowo obciążając. Swe prace kontynuują archeolo-
dzy – odkrycia zajmują spory obszar zajmowany niegdyś przez śre-
dniowieczną osadę. Być może część znalezisk trafi kiedyś do izby 
regionalnej, której powstanie jest planowane w naszej gminie. Na bu-
dowie widać już spory zakres przyszłej ścieżki – drogi serwisowej, 
która będzie przebiegać wokół zbiornika. Niestety z krajobrazu znik-
nął wiadukt po kolejce wąskotorowej, która skręcała w tym miejscu z 
trasy Środa Wlkp. – Poznań (Kobylepole) do Szewc. 

PSZOK NADAL W RABOWICACH
17 października w Sali konferencyjnej GOK w Kleszczewie miało 

miejsce spotkanie przedstawicieli gmin Swarzędz, Kostrzyn i Klesz-
czewo poświęcone kontynuacji udostępniania przez gminę Swarzędz 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rabowicach 
mieszkańcom gmin Kleszczewo i Kostrzyn przez kolejne 3 lata. W 
dalszych planach gmin Kleszczewo i Kostrzyn jest budowa własnych 
PSZOKów. W przypadku naszej gminy planowana jest lokalizacja 
tego punktu obok oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, od strony 
autostrady. Obecnie trwają negocjacje w sprawie nabycia gruntu pod 
budowę, trwa też procedura zmiany planu zagospodarowania. 

GOWARZEWO I POKLATKI MAJĄ NOWE PLACE ZABAW 
Inwestycje w obu przypadkach powstały w wyniku pozyskania przez Gminę dofinansowania z programu samorządu wojewódzkiego Wielkopolska Odnowa Wsi w 

ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Każdorazowo, zgodnie z zasadami programu, inicjatywa i realizacja przedsięwzięcia należały do sołectw, a 
wsparcie merytoryczne i zwykle także finansowe, jak również formalne rozliczenie działań było po stronie Urzędu Gminy.

W Gowarzewie realizowano projekt pod nazwą „Tropikalna Wyspa – rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie”. W budowę placu zabaw ak-
tywnie zaangażowali się mieszkańcy Gowarzewa, którzy przygotowali teren pod Tropikalną Wyspę. Całość inwestycji kosztowała 168 452 zł. Kwota z budżetu 

gminy to 78.375 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 35.400zł oraz dodatkowe środki z budżetu Gminy 42.975zł), dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
50 000zł oraz niefinansowy wkład mieszkańców Gowarzewa w wysokości 40 077 zł

Sołectwo Poklatki zrealizowało projekt pn.: „Zakątek zabaw w Poklatkach”. 
W ramach zadania dokonano rozbudowy placu zabaw o nowe elementy tj.: sześciokąt wspinaczkowy, domek zabawowy, huśtawkę wagową, karuzelę, bujak 

na sprężynie, zjazd po linie oraz ławkę. Większość urządzeń starego placu musiała zostać usunięta ze względu na stopień zużycia.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 82.675 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego to 16 000 zł. Na realizację zadania gmina prze-

znaczyła środki własne w wysokości 8 009 zł oraz z zgodnie z decyzją sołectwa z funduszu sołeckiego 27 019 zł. Niefinansowy wkład mieszkańców i inne 
koszty 31 647 zł 

Bogdan Kemnitz
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