
ODPADY PO NOWEMU 

Jak już wiadomo przed nami systemowe zmiany w gospodarowaniu odpadami. Obowiązkowe opłaty, 
przejęcie zadania przez związek międzygminny z udziałem Poznania, europejskie standardy 
postępowania z odebranymi odpadami. Obecnie przygotowania weszły w decydującą fazę. Trwają 
ostatnie ustalenia dotyczące procedury przetargowej odnośnie odbioru odpadów z posesji. Jeśli 
wszystko przebiegnie bez komplikacji nowy system zacznie funkcjonować od połowy roku. W ramach 
tego rozwiązania na terenie naszej gminy, która stanowi jeden z 23 sektorów zbiórki odpadów, odbiór 
odpadów będzie wykonywał jeden wykonawca pracujący na zlecenie Związku Międzygminnego 
Gospodarka odpadami aglomeracji poznańskiej. Wykonawca dostarczy pojemniki na odpady i będzie 
je opróżniał co dwa tygodnie w przypadku odpadów pozostających po segregacji i raz w miesiącu w 
przypadku frakcji wyodrębnionych w wyniku segregacji. Będą także prowadzone zbiórki odpadów 
problemowych, możliwość ich pozbycia się będzie istniała także na tzw. gratowiskach.  

Przedstawiciele samorządów skupionych w Związku Międzygminnym oraz pracownicy biura Związku 
intensywnie pracują nad wdrożeniem nowych zasad. Nadszedł czas na ruch ze strony mieszkańców – 
do 3 czerwca br. każdy właściciel bądź użytkownik posesji jest zobowiązany złożyć deklarację, na 
podstawie której będą wnoszone opłaty. W przypadku naszej gminy, w ramach udogodnienia dla 
mieszkańców, deklaracje wraz z materiałami informacyjnymi zostaną dostarczone do każdego 
mieszkania. 4 maja br. w Kleszczewie będzie miała miejsce Eko Majówka podczas której oprócz wzięcia 
udziału w imprezach rozrywkowych będzie możliwość bezpośrednich konsultacji z pracownikami ZM 
GOAP, którzy przyjadą do naszej gminy Ekobusem. Przed wizytą na festynie w Kleszczewie 4 maja 
Ekobus pojawi się także w Tulcach i w Gowarzewie. Bardzo dobra wiadomość to ta, że możliwość 
konsultacji i załatwiania spraw będzie na terenie naszej gminy – finalizowane są przygotowania, których 
wynikiem będzie uruchomienie stanowiska pracy pracownika ZM GOAP w Urzędzie Gminy w 
Kleszczewie (najprawdopodobniej od początku maja – pok. nr 9). Biuro będzie dysponowało także 
własnym numerem telefonicznym.  

Szczegóły dotyczące nowego systemu zbiórki odpadów znajdują się w załączonych do gazetki 
materiałach. 

  

 

FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ 

Metropolia Poznań, której członkiem jest nasza gmina, była 
jednym z organizatorów Forum Gospodarczego. 
Wydarzenie organizowane jest już po raz VI – dotąd jako 
forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej. Spotkanie 
nauki, biznesu oraz przedstawicieli samorządów i 
administracji państwowej pozwala wypracować nowe 
formy współdziałania na rzecz rozwoju regionu.  

W pierwszym dniu tej imprezy zorganizowanej na terenie 
nowoczesnego pawilonu nr 15 MTP miał miejsce miły 
akcent – jako jedna z 4 gmin z województwa 

wielkopolskiego odebraliśmy list gratulacyjny od Marszałka Województwa za uzyskanie certyfikatu 
Gmina Fair Play. 

  

 

 GMINA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU 



Nasza gmina wstąpiła w poczet członków Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej. Stowarzyszenie PLOT powstało w 2003 roku. Obecnie liczy 41 
członków, wśród których znajdują się gminy oraz instytucje i przedsiębiorstwa 
związane z branżą turystyczną. Jako główny cel swej działalności PLOT 
wskazuje promocję Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca 
atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju ruchu turystycznego w tym 
rejonie. Wśród podejmowanych przedsięwzięć warto wymienić udział w 
najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz 
akcjach promocyjnych. Ciekawą formą są także „wizyty studyjne” 
organizowane dla dziennikarzy i touroperatorów, podczas których promowane 
są najciekawsze miejsca w Poznaniu i gminach członkowskich.  

Każdy z nas może już wkrótce osobiście skorzystać z udziału w markowym 
produkcie tej organizacji. W przededniu weekendu majowego – 27 i 28 kwietnia będzie miała miejsce 
szósta edycja akcji „Poznań za pół ceny”. W tych dniach wszyscy chętni będą mieli możliwość 
skorzystania z wielu usług turystycznych (m. in. z pobytów w hotelu, obiadów w restauracji) za pół ceny. 
Wiele atrakcji jest bezpłatnych, wśród nich również przygotowane specjalnie na tą okazję. W tym roku 
będzie to możliwość zejścia do schronu atomowego prezydenta Poznania, czy atrakcyjna forma 
zwiedzania fortu VIIa, a dla zainteresowanych architekturą współczesną prezentacja supernowoczesnej 
Sali Ziemi na terenie targów Poznańskich – to tylko niektóre z kilkudziesięciu możliwości … Informacja 
dla zainteresowanych akcją znajduje się na stronie internetowej PLOT.  

17 stycznia br. na terenie MTP w Poznaniu miało miejsce posiedzenie Walnego Zgromadzenia PLOT, 
w którym po raz pierwszy była reprezentowana nasza gmina. Przedstawicielem Gminy Kleszczewo w 
Stowarzyszeniu jest Wójt. 

  

 

BLIŻEJ NA BOISKO 

Nasza gmina przeżywa rozkwit infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dwie hale sportowe, jedna sala 
gimnastyczna, dwa kompleksy sportowe „Orlik” (Kleszczewo i Tulce), jedno boisko o sztucznej 
nawierzchni (Zimin), to obiekty z których korzystają już setki mieszkańców naszej gminy (i nie tylko). 
Nie mniej amatorów ma 12 nowych placów zabaw, a także wyróżniony w ogólnopolskim konkursie 
„Modernizacja roku 2012” zabytkowy park w Kleszczewie. Tegorocznym hitem mogą się okazać boiska 
o naturalnej nawierzchni. W wyniku modernizacji, bądź zupełnie nowych inwestycji dostęp do boisk 
trawiastych będą mieli mieszkańcy wszystkich miejscowości, w których liczba mieszkańców umożliwia 
korzystanie z tego rodzaju obiektów. I tak, obiekty pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną dostępne będą 
w Kleszczewie (nowa płyta wraz z nawodnieniem), Gowarzewie (obiekt doposażony), Tulcach (nowe 
boisko do wykonania w br. w oparciu o płytę przy ul. Sportowej) i w Markowicach (dodatkowe bramki do 
gry na małym boisku). Specjalność naszej gminy – boiska „Jastrząbek” – trawiasty odpowiednik 
„Orlików” będą funkcjonować w Krzyżownikach, Nagradowicach, Krerowie, Komornikach. Małe boisko 
trawiaste wyposażone w system nawadniania zostanie wkrótce także oddane do użytku w Tulcach (w 
sąsiedztwie „Orlika”).  

W tegorocznych planach dla najmłodszych mieszkańców jest także wyposażenie placów zabaw przy 
przedszkolach w Kleszczewie i w Tulcach, a także uzupełnienie wyposażenia w Gowarzewie. 

  

 

WSPÓLNY ZAKUP ENERGII  

Nasza gmina bierze udział w szeregu wspólnych przedsięwzięć organizowanych w ramach gmin 
położonych w aglomeracji poznańskiej. Przykłady to budowa schroniska dla zwierząt (10 gmin), Związek 
Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (10 gmin), karta PEKA – wspólny bilet 
przewoźników aglomeracji poznańskiej, opracowania i strategie wypracowywane w ramach 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, np. unikalna w skali kraju Strategia Rozwoju Aglomeracji 
Poznańskiej. Wśród działań zainicjowanych przez Metropolię Poznań jest także propozycja wspólnego 
zakupu energii w ramach grupy zakupowej. W dniu 19 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie w 
sprawie wspólnego zakupu energii dla 36 podmiotów. Wśród w/w jest 9 podpoznańskich gmin, miasto 
Poznań z szeregiem miejskich instytucji, są także inne podmioty, jak np. uczelnie.  



O tym, że warto podejmować działania w kierunku obniżenia kosztów energii przekonała się nasza 
gmina organizując przetarg na zakup energii elektrycznej, w wyniku którego uzyskaliśmy w 2013 roku 
możliwość obniżenia kosztów o 20%. 

  

 

DNI GMINY KLESZCZEWO 2013  

Już teraz warto zarezerwować sobie czas na tegoroczne Dni Gminy Kleszczewo. Największe atrakcje 
będą miały miejsce w dniach 22 i 23 czerwca, a więc tydzień wcześniej niż to miało miejsce w latach 
poprzednich. Przyspieszenie ma na celu umożliwienie mieszkańcom korzystania z innych atrakcyjnych 
imprez odbywających się w pobliżu naszej gminy – w ostatni weekend czerwca (dotychczasowy termin 
Dni Gminy Kleszczewo) jest ich kilka.  

Święto naszej gminy zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Podobnie jak w latach poprzednich z dużą 
starannością dokonano wyboru gwiazd imprezy. Tym razem o miano gwiazdy Dni Gminy rywalizować 

będą znani przedstawiciele dwóch nurtów: kabaretu i piosenki.   

Do najwybitniejszych osobistości ostatnich lat w twórczości kabaretowej należy 
Marcin Daniec. Artysta występuje na scenie od 1984 roku, ale jego twórczość 
to ciągle pasmo sukcesów – któż nie zna Marcinka, czy Górala, których każde 
wypowiedziane zdanie wywołuje salwy śmiechu.  

Występy gwiazd to wprawdzie główne, ale nie jedyne ciekawe akcenty 
tegorocznej imprezy. O właściwą oprawę święta zadba jak co roku Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu – jak sama nazwa instytucji wskazuje nie zabraknie 
ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zapraszamy już dzisiaj. 

  

  

Bogdan Kemnitz 

  

 


