
GOSPODARKA ODPADAMI OD TEORII DO PRAKTYKI
Od czasu gdy gospodarka odpadami w Polsce stała się zadaniem obli-

gatoryjnym gmin, już po raz drugi organizujemy system ich zbiórki i za-
gospodarowania. 

Za pierwszym razem, w gronie 9 gmin zdecydowaliśmy, że biorąc pod 
uwagę możliwość sprostania standardom gospodarki odpadami, jakie zo-
stały wyznaczone w planach wieloletnich powinniśmy rozwiązywać pro-
blem wspólnie. Połączyliśmy siły z Poznaniem, dla którego współpraca 
była również korzystna, ponieważ ubiegano się o wsparcie na budowę 
spalarni odpadów, a objęcie wnioskiem ościennych gmin zwiększało 
szanse na pozyskanie dotacji unijnej. Wprawdzie nie obyło się bez turbu-
lencji, ale należy ocenić, że wspólny projekt się udał. Bez wątpienia sys-
tem w stosunkowo szybkim czasie zbliżył nas do standardów najbardziej 
rozwiniętych krajów Europy, które do takiego stanu dochodziły przez 
dziesięciolecia. Podejmując współpracę w takim wariancie zakładaliśmy, 
że biorąc pod uwagę skalę działalności jest szansa na obniżenie kosztów. 
Koronnym argumentem uzasadniającym takie podejście była możliwość 
korzystania ze spalarni odpadów, która nie tylko pozwoliła na uniknięcie 
wysokich opłat za składowanie odpadów na wysypiskach, co jest praw-
dziwą zmorą gmin, ale pozwalała na uzyskiwanie dochodów z termiczne-
go przetwarzania masy na energię, przez co koszt zagospodarowania od-
padów zmieszanych jest niewspółmiernie niższy od metod tradycyjnych. 

Nie zamierzam stawiać diagnozy dlaczego tak wzorcowy projekt 
współpracy aglomeracyjnej zawalił się niespodziewanie jak domek z kart 
z inicjatywy wiodącego partnera, jednak należy zwrócić uwagę na czyn-
nik, który wymieniano w kontekście tych decyzji – problemem rzucają-
cym cień na wzajemne relacje biznesowe była kwestia związana z szybko 
rosnącymi kosztami systemu – a dokładniej, kto za kogo płaci. 

Jesteśmy przed rozstrzygnięciem, czy mieszkańcy Poznania dopłacali do systemu gospodarki odpadami w gminach – jak to przedstawił Prezydent 
Miasta, czy też może jest inaczej. Ponieważ dotychczasowy układ krystalizował się kilka lat, to powstanie nowego rynku usług też może zająć trochę 
czasu, kto skorzysta, a kto straci ? Dowiemy się za jakiś czas...

Przygotowując założenia sytemu, który będzie działał od 1 stycznia 2022r. nie możemy lekceważyć obecnych uwarunkowań  dotyczących wysokich 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. W przypadku naszej gminy – jak wynika z danych z ZM GOAP są one w przeliczeniu na mieszkańca 
najwyższe w związku międzygminnym. Musimy pogodzić się z pewnym ograniczeniem zakresu usług z jednej strony, a z drugiej szukać takich roz-
wiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności naszego terenu i zapewnienia warunków sprzyjających obniżeniu wartości ofert. 

Jednym z istotnych posunięć jest pozostawienie po stronie właścicieli posesji obowiązku zakupu i utrzymania we właściwym stanie pojemni-
ków. Wbrew pozorom, w perspektywie czasu jest to posunięcie korzystne z punktu widzenia klientów systemu. Wykonawcy musieli dotąd ujmować 
w kosztach usługi zakup i utrzymanie pojemników, a w konsekwencji wydatek ten ponosili mieszkańcy nie stając się nigdy ich właścicielami. Firma 
posiadająca już własne pojemniki na posesjach zyskiwała znaczną przewagę konkurencyjną na rynku usług – ewentualni rywale stali przed konieczno-
ścią zakupu w bardzo krótkim czasie pojemników, dostarczenia ich w tysiące miejsc (często do ostatniej chwili zajętych przez pojemniki innego ope-
ratora) i odpowiedniego ich oznakowania tagami elektronicznymi. 

W nowym systemie nadal będziemy korzystać z takich jak do tej pory rodzajów pojemników i worków. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę 
na kwestię kolorów pojemników. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do gromadzenia odpadów zmieszanych powinny być stosowane 
pojemniki koloru czarnego lub grafitowego. Uwzględniając fakt niedawnej zmiany przepisów, do tej pory nie kwestionowano korzystania z pojem-
ników w kolorze zielonym, których znaczna liczba była dostarczona przez wykonawcę usługi na posesje. Obecnie jest to rozstrzygnięte jednoznacznie, 
że do gromadzenia odpadów zmieszanych muszą być używane wyłącznie pojemniki grafitowe lub czarne. Próba usankcjonowania przez nas dotychcza-
sowego stanu została oprotestowana w toku prowadzonej procedury przetargowej. Tak więc, jeżeli firma obsługująca obecnie posesję zaproponuje od-
sprzedanie postawionego na posesji pojemnika na odpady zmieszane, istnieje taka możliwość pod warunkiem, że spełnia on wymogi w zakresie koloru 
– pojemniki zielone muszą być usunięte z zabudowy jednorodzinnej z końcem bieżącego roku i zastąpione czarnymi lub grafitowymi. Jeżeli chodzi o 
worki do gromadzenia frakcji podlegających segregacji, to podobnie jak dotąd, worki będą dostarczane na posesję przez wykonawcę usługi – koszt 
jest uwzględniony w opłacie za odbiór odpadów. Do gromadzenia bioodpadów przeznaczone są pojemniki brązowe – tutaj mieszkańcy są już ich 
właścicielami. Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2022 roku jesteśmy zobowiązani posiadać w swoim punkcie gromadzenia odpadów odpowiednią 
liczbę, kolor i wielkość pojemników (w zależności od liczby osób zamieszkującej posesję wpisanej w deklaracji). Z posiadania pojemnika brązowe-
go możemy zrezygnować, w przypadku gdy w deklaracji wpiszemy zamiar kompostowania odpadów we własnym kompostowniku – wtedy zyskujemy 
upust w opłacie w wysokości 2 zł od osoby. 

Kupując pojemnik zwróćmy uwagę na jego jakość, ponieważ od 1 stycznia 2022r. to my jesteśmy odpowiedzialni za jego stan techniczny. Pojemnik powi-
nien mieć miejsce na umieszczenie taga elektronicznego (inne nazwy: chip, transponder - informacja u sprzedawcy). W przypadku zabudowy wielorodzinnej, tak 
jak do tej pory, Miejsce Gromadzenia Odpadów organizuje zarządca - w MGO do gromadzenia odpadów selektywnych również używa się pojemników.W ramach 
nowych rozwiązań tylko w niewielkim stopniu ograniczono częstotliwość odbioru odpadów, w każdym przypadku zachowując zgodność z obowią-
zującymi przepisami. 

Z konieczności zrezygnowano z bardzo kosztownych akcji odbioru tzw. wystawek – do zagospodarowania tego typu odpadów są PSZOKi (Punk-
ty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i tutaj należy dostarczać zużyte meble, odzież, sprzęt agd , itd. W przypadku gdyby wpływy z opłat na to 
pozwalały będzie w przyszłości możliwość organizowania doraźnych akcji odbiorów wielkogabarytów, ale na ten moment taka decyzja nie jest możliwa. 

Podobnie jak to miało miejsce do tej pory, systemem zbiórki odpadów na terenie naszej gminy postanowiono objąć również nieruchomości nie-
zamieszkałe, na których są wytwarzane odpady (dotyczy odpadów komunalnych wytwarzanych w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej). 

Opłaty za odpady będziemy wnosić na wskazane przez Gminę indywidualne konto klienta, w terminach do 15 każdego miesiąca z góry (np. za styczeń 
do 15 stycznia). Zachowana zostaje ochrona rodzin wielodzietnych – rodzina (rodzice + dzieci) licząca 5 i więcej osób zapłaci za odbiór odpadów mak-
symalnie pięciokrotność opłaty. 

Jeżeli chodzi o posesje jednorodzinne i wielorodzinne, inaczej niż do tej pory, od 1 stycznia 2022 r. obie kategorie zabudowy będą objęte identyczną staw-
ką opłat za odpady – za zrównaniem opłat przemawia z jednej strony większa koncentracja punktów gromadzenia odpadów (taniej), ale z drugiej większa niż 
w budownictwie indywidualnym częstotliwość ich opróżniania (drożej). Opłaty od nieruchomości zamieszkałych zostały ustalone na podstawie obecnie 
dostępnych danych na poziomie 28zł od mieszkańca, w przypadku posesji niezamieszkałych przyjęto kwoty w zależności od wielkości pojemnika. 
Właściciele tych nieruchomości mają czas do 29 listopada na rezygnację z przystąpienia do gminnego systemu i mogą podpisać indywidualnie umowę z 
wykonawcą uprawnionym do świadczenia usługi odbioru odpadów. Wysokość opłat może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów.

Osoba przystępująca do nowego sytemu gospodarki odpadami w naszej gminie ma obowiązek złożyć deklarację w formie papierowej bądź 
elektronicznie (z wykorzystaniem platformy ePUAP). Wzory deklaracji zostały uproszczone w taki sposób, by ułatwić ich wypełnianie. W zależno-
ści od potrzeb wypełnimy deklarację dla nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej (na której są wytwarzane odpady komunalne – np. przy dzia-
łalności gospodarczej), mieszanej (w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej) oraz rekreacyjnej. W przypadku współwłasności należy także 
wypełnić załącznik dotyczący współwłaścicieli, specjalny załącznik wypełni także przedstawiciel rodziny wielodzietnej. 

Zostały już stworzone ramy prawne dla nowego systemu. Po uprawomocnieniu się uchwał Rady Gminy, w pierwszej połowie listopada, na 
wszystkie adresy nieruchomości naszej gminy zostaną rozesłane wzory deklaracji oraz zestaw materiałów informacyjnych. W przypadku za-
budowy wielorodzinnej korespondencja trafi do zarządców budynków, którzy mają obowiązek złożyć deklarację w imieniu mieszkańców admini-
strowanych lokali.W następnej kolejności wypełnione deklaracje będzie można składać w Urzędzie Gminy, bądź w wyznaczonych miejscach 
dyżurów, które są przewidziane do uruchomienia w poszczególnych miejscowościach. Termin zwrotu deklaracji zostanie wyznaczony w przesła-
nych materiałach, ale już teraz apeluję o sprawne wypełnienie i zwrot deklaracji, ponieważ wszystkie posesje muszą zostać zarejestrowane w 
systemie, a wykazy przekazane do wykonawcy w terminie umożliwiającym przygotowanie od nowego roku akcji odbioru odpadów, a więc abyśmy 
mieli zapewniony niezakłócony odbiór odpadów z posesji. 

Obecnie finalizowane są negocjacje odnośnie warunków dalszego korzystania przez gminy dotychczasowego ZM GOAP ze spalarni ( ITOPK ). Nasza 
gmina uzgadnia również warunki korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Swarzędzu, który będzie nas obsługiwał do 
czasu zlokalizowania PSZOK-a na terenie naszej gminy. 

WYSOKA OCENA GMINY KLESZCZEWO W RANKINGU FINANSOWYM
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich jest wydawcą oficjalnego wydawnictwa prestiżowej imprezy , jaką jest Europejski Kongres Samorządów w Karpaczu, 

pt. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Wszechstronna ocena wszystkich gmin w Polsce za rok 2020 jest przeprowadzona z uwzględnie-
niem 7 wskaźników, które charakteryzują ich kondycję finansową i umiejętność zarządzania gminnym budżetem. Gmina Kleszczewo w kategorii gmin wiejskich, 
w której występują 1533 jednostki, została skalsyfikowana na bardzo wysokiej 58 pozycji. Na szczególną uwagę zasługuje również wskaźnik udziału środków 
europejskich w wydatkach ogółem – w tym zestawieniu zajmujemy jeszcze bardziej eksponowaną 23 pozycję. Tak wysoka wartość tego wskaźnika ukazuje 
ogromną aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych. Identyczną 23 lokatę, zajmujemy w relacji zobowiązań do dochodów ogółem. Dobre oce-
ny gospodarki finansowej cieszą szczególnie w sytuacji zachowania wyjątkowo wysokiej skali realizowanych zadań inwestycyjnych i równocześnie utrzymania 
wysokiego poziomu nakładów na wydatki związane z realizacją bieżących potrzeb mieszkańców.

MAMY POMOC NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA 
Premier Mateusz Morawiecki 25.10.2021 roku zaprezentował wyni-

ki pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład. Dofinansowanie uzyska ponad 4 tys. inwestycji za sumę ponad 23 
mld zł. Dla naszej gminy najistotniejsza informacja to ta, iż wśród tych 
inwestycji jest również budowa przedszkola w Kleszczewie, na którą 
przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 10.2000.000,00zł. Cał-
kowity koszt budowy obiektu oraz zagospodarowania terenu przedszkol-
nego, w tym dojazdy, parkingi, plac zabaw itp., to 12.000.000,00zł. Bu-
dowa przedszkola w Kleszczewie, to jedna z inwestycji, do których nasza 
gmina przygotowuje się już od dłuższego czasu. Za inwestycją przema-
wia potrzeba zabezpieczenia miejsc w przedszkolu dla spodziewanego 
napływu kolejnych dziesiątek młodych mieszkańców, ale również dąże-
nie do poprawy warunków lokalowych przedszkola. Obecnie placówka 
jest zorganizowana na bazie pomieszczeń szkolnych zaadaptowanych na 
potrzeby małych dzieci – pomimo dużej dbałości o warunki pobytu dzie-
ci, nie jest to układ idealny. Oddanie do użytku nowego budynku przed-
szkola ma jeszcze jeden cel, którym jest zwolnienie użytkowanych dotąd pomieszczeń na potrzeby szkoły, co poprawi warunki lokalowe tej placówki, 
nadwyrężone w ostatnich latach. 

Wkrótce jest zapowiadany drugi nabór z RFIL, do którego Gmina zamierza zgłosić kolejny etap kanalizacji. 
Do tego samego programu Powiat Poznański zgłosił min. budowę ul. Siekiereckiej (ok. 1km) w Gowarzewie, niestety ten projekt nie uzyskał dofi-

nansowania. Na liście znalazła się inna zgłoszona przez Starostwo inwestycja, położona w gminie Buk. Powiat deklaruje zgłoszenie ul. Siekiereckiej 
do kolejnego naboru. Gmina już zapewniła o zabezpieczeniu środków na budowę kanalizacji sanitarnej w tej ulicy na rok 2022.

KIEDY BĘDZIEMY MIELI KOLEJNY ŻŁOBEK?
Jedną ze spraw, które przewinęły się podczas zebrań wiejskich, jak również są przedmiotem zapytań kierowanych do Urzędu Gminy przez miesz-

kańców jest kwestia dostępności żłobka. Jedyny, prywatny żłobek, który jest na terenie gminy nie wystarcza dla zaspokojenia potrzeb. W ubiegłym 
roku został podjęty temat budowy gminnego żłobka. Nawiązano współpracę z instytucją wyspecjalizowaną w organizacji montażu finansowego 
budowy i prowadzenia żłobków przy udziale środków zewnętrznych. W wybranej lokalizacji została przygotowana i sprawnie przeprowadzona 
procedura zmiany planu zagospodarowania i podjęta uchwała o przeznaczeniu na ten cel terenu. Wybrane miejsce, to działka należąca do Gminy, 
położona na Placu Kwiatowym w Tulcach. Lokalizacja zdawałoby się idealna – żłobek w otoczeniu osiedla mieszkaniowego. Z jednej strony wy-
marzone rozwiązanie dla pobliskich rodziców, a jednocześnie spokojne miejsce, przyjazne dla otoczenia, na pewno skąpane w zieleni i bogate w 
elementy małej architektury dla dzieci. Niestety wraz z informacją o pracach planistycznych pojawiły się głosy przeciwników tego rozwiązania i 
ze względu na ryzyko nie wywiązania się przez Gminę z zobowiązań wobec instytucji współfinansujących przedsięwzięcie, proces został wstrzy-
many. Plan zagospodarowania przewiduje także tutaj miejsce na rekreację dla sąsiadującej z terenem zabudowy. Właśnie został oddany do użytku 
kameralny skwer, głównie z myślą o rodzicach z dziećmi, jest jeszcze miejsce na zieleń. Dla potrzebujących większych przestrzeni, w odległości 
krótkiego spaceru, jest las z infrastrukturą rekreacyjną, a w lokalizacji tuż obok liczne obiekty sportowo-rekreacyjne zlokalizowane wokół szkoły 
i hali GOKiS. Obecnie, wobec oczekiwań licznej rzeszy rodziców, temat budowy żłobka powraca. Gmina nie posiada w miejscowościach o inten-
sywnej zabudowie własnych terenów pod budowę, teren w Tulcach jest jedynym dedykowanym bezpośrednio takiej placówce. 

Nasz Samorząd, mając na względzie tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia żłobków na terenie gminy we wrześniu 2017 roku wpro-
wadził dopłaty do każdego dziecka w żłobku w wysokości 300zł. Obecnie rozważane jest przeznaczenie dodatkowych środków na dopłaty do dzieci 
przebywających w żłobkach, także poza terenem naszej gminy. 

RUSZA PIERWSZY ETAP KANALIZACJI KOMORNIK
Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rusza 

budowa kanalizacji z Nagradowic do Komornik. To pierwszy etap kana-
lizacji Komornik, a jednocześnie kolejny budowy sieci kanalizacyjnych 
na całym obszarze gminy, jako że wybudowany odcinek będzie służył tak-
że do przesyłu ścieków z kolejnych miejscowości położonych na zachód 
od Komornik. Przetarg, do którego przystąpiło 6 oferentów, wygrała firma 
Rawo Infrastruktura Sp. z o.o. sp. k. z Łodzi. Do wykonania jest między 
innymi 2017m kanalizacji, w tym 1357m to rurociągi tłoczne (śr 280mm) 
, 659,25m to kanały grawitacyjne (śr od 200 do 450mm). Wartość oferty 
3.360.000,00zł. Wkrótce należy spodziewać się wszczęcia przygotowań do 
kolejnego etapu budowy kanalizacji. 

Od strony terenów aktywizacji gospodarczej po południowej stronie 
autostrady A2 kanalizację buduje także firma Hoppecke Baterie Pol-
ska. W skład odcinka budowanego przez firmę Hoppecke Baterie Polska 
wchodzą rurociągi grawitacyjne 200 –300mm o długości 850m, rurociąg 
tłoczny 180mm o długości 406m oraz przepompownia o wydajności Q 
=24 dm3. Wartość zadania wynosi 2.670.330,00zł. Po wybudowaniu ko-

lektor zostanie przekazany gminie i będzie służył zarówno na potrzeby firmy, jak i tej części miejscowości. Przyłącza dla mieszkańców zostaną sfinan-
sowane przez Gminę, przełączenie z dotychczasowego szamba jest po stronie mieszkańca. 

Obie nitki kanalizacji w Komornikach spotkają się przy przepompowni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg w rejonie strażnicy OSP.

KOLEKTOR DO POZNANIA ZASTĄPI OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW
W wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Kleszczewo a AQUANET 

S.A. w Poznaniu jest realizowana budowa kolektorów kanalizacyjnych 
łączących sieć kanalizacji działającej w Tulcach z systemem poznań-
skim. Łączna długość układanych rurociągów wynosi blisko 2 km, w tym 
rurociągi tłoczne o średnicy 180mm mają łączną długość 1635m, a rurociągi 
grawitacyjne o średnicy 400mm - 277m. Inwestycja spowoduje wyłączenie 
z eksploatacji oczyszczalni ścieków przy Wielkopolskim Centrum Hodow-
li i Unasienniania Zwierząt w Tulcach, a ścieki będą przepompowywane do 
sieci kanalizacyjnej w Poznaniu w ul. Szczepankowo. Tak jak dotąd obsługą 
sieci kanalizacyjnej na terenie Tulec będzie się zajmował Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. Inwestorem jest AQUANET S.A. - firma finansuje koszty inwesty-
cji. Koszt zadania: 2.347.723,00 zł.

WKRÓTCE TAKŻE BUDOWA KOLEJNYCH ULIC
Jak już informowaliśmy, Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Szałwiowej i części Lawendowej. Koszt 

całkowity budowy pełnej infrastruktury ulicy oraz odcinków kanalizacji sanitarnej po rozstrzygniętym już przetargu wynosi 1.537.964,67zł. Dotacja Z RFRD - 
753.827,45zł. Wykonawca Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. k. – Kokoszki k. Nekli zamierza rozpocząć prace na początku listopada.

KRÓTKO
W toku są także inne inwestycje. Na końcowym etapie jest moder-

nizacja i rozbudowa zaplecza technicznego taboru autobusowego, a 
także modernizacja wraz z przebudową świetlicy wraz ze strażnicą 
OSP w Komornikach. Trwa realizacja programu OZE. Zakończono in-
stalacje kolektorów słonecznych, zaległości odrabiane są także  przy 
montażu paneli fotowoltaicznych. Trwają trwają również przygoto-
wania dokumentacji w ramach zaprojektuj i wybuduj dla pomp ciepła. 
W przygotowaniu są także opracowania dokumentacji w systemie za-
projektuj i wybuduj rekultywacji stawu w Komornikach, jak również 
dodatkowe opracowania dla rekultywacji parku w Komornikach. Po 
serii nieskutecznych prób wyboru wykonawcy budowy ścieżki rowe-
rowej Kleszczewo-Nagradowice finalizowane są negocjacje, w wy-
niku których wstępnie uzgodniono warunki realizacji tej inwestycji, 
wkrótce jest spodziewane podpisanie umowy. Wykonawca świetlicy 
w Nagradowicach (zaprojektuj i wybuduj) uzyskał już pozwolenie na 
budowę, co oznacza, że krótce przystąpi do budowy świetlicy. Wśród 
nowych inwestycji powstałych w ostatnim czasie jest wiele obiektów 
rekreacyjnych powstałych z Funduszu Sołeckiego, często przy wspar-
ciu zewnętrznym. 

Zachęcam do zapoznania się z uaktualnioną zakładką INWESTYCJE na stronie www.kleszczewo.pl.

PODSUMOWANIA I PLANY FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Wrzesień to miesiąc, w którym mają miejsce zebrania wiejskie, poświęcone ocenie wykonania w bieżącym roku zadań zaplanowanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego oraz uchwaleniu planów na następny rok. Wyjątkowo, tak jak w roku ubiegłym tak i teraz, FS był jedynym tematem ujętym w programie zebrań. Nie-
stety prawo nie przewiduje innej, realnej do wykonania, możliwości zatwierdzenia planu „budżetu sołectwa”, stąd konieczność odbycia spotkań. Uproszczony 
program spotkań ma w tym przypadku na celu ograniczenie liczby uczestników w związku z pandemią Covid-19 jedynie do osób zainteresowanych tym właśnie 
tematem, inne sprawy można załatwić na wiele innych sposobów, bez potrzeby gromadzenia się. 

Tegoroczna pula wydzielona z budżetu gminy na projekty sołectw wynosiła 461.936,92zł. 
Niezależnie od tematu głównego, mieszkańcy mają okazję zgłaszać wnioski pod adresem instytucji Gminy, ale także Powiatu Poznańskiego i samorządu Wo-

jewództwa Wielkopolskiego, jak również innych instytucji działających na terenie naszej gminy. Niestety, nadal jeszcze zebrani nie zawsze mają świadomość, że 
organy gminy i jednostki organizacyjne reprezentujące samorząd gminny decydują jedynie w kwestiach, które stanowią ich zadania. Część zadań, niekiedy bar-
dzo istotnych z punktu widzenia potrzeb codziennego życia jest zastrzeżona dla innych szczebli samorządów, bądź też instytucji. I tak np. za stan dróg i ulic, któ-
rych właścicielem jest samorząd powiatowy, bądź wojewódzki odpowiada szczebel powiatowy bądź wojewódzki samorządu. Nieomal wszystkie główne ulice 
przebiegające przez nasze miejscowości są drogami powiatowymi, jedyną drogą wojewódzką jest połączenie z Kleszczewa do Kórnika. Jako, że jesteśmy także 
członkami społeczności samorządowej powiatu i województwa każdy mieszkaniec ma prawo oczekiwać od władz tych samorządów realizacji naszych potrzeb w 
zakresie jaki jest im przypisany ustawowo. Gmina nie tylko przekazuje wnioski mieszkańców ich prawidłowym adresatom, ale również stara się czynnie wspierać 
ich realizację, niekiedy wchodząc w nieswoją rolę. Często fakt zaangażowania gminy w rozwiązanie problemu jest rozumiany opacznie i to gmina jest atakowana 
za brak postępów w sprawie, która jest poza jej możliwościami decyzyjnymi. 

PODZIĘKOWANIE DLA ZASŁUŻONYCH STRAŻAKÓW
Podczas Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kleszczewie 25 września 2021 miało miejsce podziękowanie za wieloletnim służbę druhom Ja-

nowi Rajcheltowi -Prezesowi ZOG ZOSP oraz Romanowi Baranowskiemu – Komendantowi Gminnemu. Obaj druhowie wraz z zakończeniem tej kadencji 
władz OSP, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, podjęli decyzję o przekazaniu funkcji swoim następcom. 

Prezes Jan Rajchelt wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Kleszczewie w 1969 roku. W 1980 roku awansuje na funkcję sekretarza OSP 
Kleszczewo oraz po raz pierwszy na funkcję prezesa Zarządu Gminnego. Gdy po upływie kadencji zdecydował się zrezygnować z najwyższej funkcji w gmin-
nej organizacji OSP, okazało się, że już w 1998 r. zostaje pełniącym obowiązki prezesa, a trzy lata później zostaje ponownie wybrany na tę funkcję – odtąd 
sprawował funkcję prezesa ZOG ZOSP RP aż do momentu podjęcia decyzji o przejściu na strażacką emeryturę. Aktywność Jana Rejchelta wykraczała poza 
Oddział Gminny OSP – min. w Zarządzie Oddziału Powiatowego pracował w komisji rewizyjnej. Obok służby w Straży Jan Rajchelt angażował się w wiele 
innych inicjatyw, jest również wieloletnim radnym Gminy Kleszczewo. 

Komendant Roman Baranowski swą aktywność w straży rozpoczął wstępując w wieku 13 lat do OSP Zimin. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zmie-
nia też jednostkę na OSP Jarosławiec, aż do czasu gdy w 1988r. zamieszkał w Kleszczewie, gdzie natychmiast wstąpił do miejscowej jednostki. Już w 1989r. 
zostaje członkiem Zarządu OSP, a następnie awansuje stopniowo aż do funkcji naczelnika OSP Kleszczewo, którą objął w 2011r. Czas na awans w organi-
zacji gminnej przyszedł w 2005 r. gdy został zastępcą Komendanta Gminnego, a następnie, w 2013 roku – Komendantem. Pełnił również funkcję skarbnika 
w Zarządzie Oddziału Powiatowego OSP RP. Druh Roman przez wiele lat dbał o sprawność techniczną sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Kleszczewo. 

Obaj druhowie w czasie aktywnej służby byli niezwykle oddani sprawie rozwoju organizacji Związku OSP, a przede wszystkim dbałości o wyposażenie 
techniczne oraz sprawność i gotowość bojową strażaków. Ich zasługi zostały również docenione przyznaniem licznych odznaczeń i wyróżnień. Druhowie Jan 
Rajchelt i Roman Baranowski posiadają najwyższe odznaczenia przyznawane w OSP, w tym RP „Złoty Znak Związku OSP RP” nadany przez Zarząd Głów-
ny Związku OSP, a także „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” oraz „Odznakę Honorową Semper Vigilant”. Obaj Panowie posiadają też w dorobku 
odznaczenia państwowe „Brązowy Krzyż Zasługi”, a Jan Rajchelt także „Srebrny Krzyż Zasługi”. Tak się składa, że również obaj druhowie uzyskali III miej-
sca w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” Roman w 2003 roku, Jan w 2008.

Za wieloletnią służbę druhom Janowi Rajcheltowi oraz Romanowi Baranowskiemu wyrażam jeszcze raz serdeczne podziękowanie. 
Zjazd ZOG ZOSP na kolejną kadencję do pełnienia najwyższych funkcji w organizacji wybrał: Prezesa Sławomira Kominka, Komendanta Gminnego Ar-

kadiusza Surdyka.
Bogdan Kemnitz 
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