
PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM 

Nowy rok szkolny rozpocznie w placówkach samorządowych naszej gminy 1212 uczniów i 
wychowanków. Najwięcej w Zespole Szkół w Tulcach 691 (31 oddz.) – w stosunku do roku 2014/2015 
o 59 więcej, w Kleszczewie 521 (24 oddz.) – o 18 więcej. W publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie 
będzie pobierało naukę 67 uczniów – w roku szk. 2014/2015 było 73, a liczba przedszkolaków będzie 
wynosić 35 – w ubiegłym roku szk. 31. Uczniowie ZS w Tulcach w tym roku mają do dyspozycji 6 nowych 
tablic interaktywnych. Sześć zakupionych przez szkołę komputerów pozwoli na usprawnienie 
prowadzenia dziennika elektronicznego. W czasie wakacji dokupiono 13 indywidualnych szafek 
uczniowskich dla 52 uczniów, co oznacza, że począwszy od klas drugich wszyscy uczniowie dysponują 

indywidualnym miejscem na swoje rzeczy w szafce. W 
ZS w Kleszczewie największą zmianą jest 
zmodernizowany, kolejny już korytarz szkolny. W 
korytarzu zmieniono wszystko, począwszy od instalacji, 
poprzez stolarkę drzwiową i posadzkę – całość zyskało 
efektowny, nowoczesny wygląd. Z budżetu 
remontowego szkoły wymalowane zostały dodatkowo 
m.in. 4 sale lekcyjne. Podobnie jak w szkole w Tulcach, 
tak i w placówce kleszczewskiej uczniowie od drugiej 
klasy dysponują indywidualnymi szafkami uczniowskimi 
co pozwoliło, po wykonaniu prac adaptacyjnych, na 
uzyskanie dodatkowego pomieszczenia do zajęć 
edukacyjnych. Do prowadzenia zajęć z informatyki 

będzie wykorzystana również pracownia internetowa przy bibliotece. W bieżącym roku ZS w 
Kleszczewie, podobnie jak w ZS w Tulcach, został wyposażony w 6 tablic multimedialnych. 

Niezależnie od placówek publicznych na terenie naszej gminy działają 3 przedszkola niepubliczne. W 
Tulcach przy ulicy Kalinowej prywatny inwestor rozpoczął budowę szkoły podstawowej. 

 

 
BY BYŁO BEZPIECZNIEJ 

Od 1 sierpnia br. działa na terenie naszej gminy tzw. Ogniwo Prewencji Policji podległe 
Komisariatowi Policji w Swarzędzu. Siedziba Ogniwa mieści się, podobnie jak to miało miejsce w 
przypadku Zespołu Dzielnicowych na ternie biurowca Zakładu Komunalnego, jednakże w innym miejscu 
– w nowych pomieszczeniach na I piętrze. Obecnie służbę pełni 4 policjantów, jednakże przydział etatów 
wynosi 6, w tym Kierownik Ogniwa. Koszty remontu, wyposażenia i utrzymania pomieszczeń ponosi 
Gmina. Wkrótce policjanci dostaną do dyspozycji nowy radiowóz, którego zakup w połowie wsparła 
Gmina. W przyszłym roku zaplanowane jest oddanie do użytku pomieszczeń w nowym budynku 
budowanym na potrzeby Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej.   

Trochę historii: Już wkrótce po wymuszonej ustawowo likwidacji komisariatu policji w Kleszczewie, która 
miała miejsce 1 kwietnia 2000 r. okazało się, że brak tej placówki zdecydowanie pogorszył poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. Remedium na rozwiązanie problemu miał być 
wówczas rewir dzielnicowych podległy pod komisariat w Kórniku. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, 
okazało się, że policjanci nie pełnili służby w oparciu o siedzibę byłego komisariatu w Kleszczewie, a 
zostali przeniesieni do Kórnika. Nadzieją na poprawę sytuacji było otwarcie 3 marca 2008 r. siedziby 
tzw. Zespołu dzielnicowych. Zespół otrzymał do nieodpłatnego korzystania, wyposażone na koszt 
Gminy pomieszczenie w siedzibie Zakładu Komunalnego. Powrót komórki Policji na teren Gminy, który 
miał wówczas miejsce, przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, jednak nie był rozwiązaniem w pełni 
satysfakcjonującym Gminę. W odpowiedzi a wnioski kierowane przez Samorząd, jak również dzięki 
wsparciu ze strony Komendanta Komisariatu w Kórniku podkom. Eugeniusza Sierańskiego, Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster podjął decyzję o utworzeniu Ogniwa Prewencji Policji 
podległego Komisariatowi w Swarzędzu.  

Przewaga ogniwa nad rewirem dzielnicowych i zespołem dzielnicowych jest taka, że daje ono możliwość 
przeznaczenia do służby na terenie naszej gminy większej liczby policjantów (przydział etatów 
dzielnicowych w stosunku do liczby mieszkańców jest stały (1 dzielnicowy na ok. 2000 mieszkańców) i 
stosunkowo niewielki. Ogniwo posiada też większy stopień samodzielności. Plusem powiązania ze 
Swarzędzem jest fakt, iż jest to większa placówka, dysponująca 60 etatami (dwukrotnie więcej niż w 
Kórniku, pełniąca służbę przez całą dobę. Siedziba Komisariatu jest położona bliżej największych 
skupisk mieszkańców, w których ma miejsce większość zdarzeń. O bliższych powiązaniach świadczy 
również fakt, że istnieją dwie linie komunikacyjne łączące obie gminy. 



Przedstawienie zabezpieczenia terenu gminy przez Komisariat Policji w Swarzędzu jest przewidziane 
podczas sesji Rady Gminy w Kleszczewie w dniu 2 września br. o godz. 16.00. O tym, że konieczne 
jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy świadczy liczny udział mieszkańców 
nowych osiedli w Gowarzewie w spotkaniu zorganizowanym spontanicznie w związku z powtarzającymi 
się włamaniami do mieszkań. Kradzieże mają miejsce na terenie całej gminy, a wśród łupów były 
również żywe zwierzęta gospodarskie. Nasza gmina zajmuje wysokie miejsce w statystykach 
dotyczących kradzieży i włamań do samochodów.  

Wraz z wprowadzeniem zmian, zakończyliśmy trwający ponad 15 lat okres współpracy z Komisariatem 
w Kórniku. Policjantom, pracownikom cywilnym policji, a także instytucjom współpracującym z 
Samorządem gminy Kórnik Dzielnicowi Ogniwa Prewencji w Kleszczewie na czele złożyłem 
podziękowania podczas święta Policji, które Komisariat w Kórniku obchodził 23 lipca br. Nieco 
wcześniej, 20 lipca br., miały miejsce uroczystości Święta Policji w Komendzie Miejskiej w Poznaniu, 
podczas których podkom. Eugeniusz Sierański został odznaczony Brązową Gwiazdą Zasłużony 
Policjant. Szczególnie za miniony okres dobrej współpracy pragnę podziękować komendantom 
komisariatu będącym mieszkańcami naszej gminy, tj. Jerzemu Rybickiemu i Eugeniuszowi 
Sierańskiemu. 

  

 

NAWAŁNICE NIE OSZCZĘDZIŁY NASZEJ GMINY 

Rekordowym sierpniowym upałom towarzyszyły 
załamania pogody w postaci gwałtownych burz. Silny 
wiatr z intensywnymi opadami deszczu dał się we znaki 
mieszkańcom naszej gminy trzykrotnie, tj. 19 lipca, w 
nocy z 22 na 23 lipca oraz 15 sierpnia. Najdotkliwsze w 
skutkach były zwłaszcza dwie ostatnie nawałnice, przy 
czym o ile z 22 na 23 lipca skutki dotyczyły zwłaszcza 
utrudnień dla ruchu na drogach, to 15 sierpnia 
niszczycielski żywioł dotknął również budynków, na 
szczęście głównie gospodarczych. Chociaż straty 
odnotowano w większości miejscowości na terenie 
gminy, to ich największe natężenie wystąpiło w Śródce 
gdzie w jednym przypadku zniszczeniu uległo 200 m kw. dachu, a w 5 przypadkach pokrycia o 
powierzchni od 30 do 70 m kw. Były również uszkodzenia dachów budynków mieszkalnych – w 5 
miejscach od kilku do nawet 70 m kw. W Ziminie zwalone na główną ulicę potężne drzewo przedzieliło 
miejscowość, a na wjeździe do Nowego Światu wiatr przewrócił wiatę autobusową. Wskutek upadku 
drzewa okresowo nieprzejezdna była również droga Nagradowice – Bugaj. Szczególnie dużo pracy 
mieli strażacy na drogach Bugaj – Krerowo i Nagradowice – Komorniki – ruch odbywał się w tych 
przypadkach slalomem. Największy rozmiar strat w Komornikach zanotowała tamtejsza RSP, gdzie 
zniszczeniu uległa wiekowa już stodoła, uszkodzenia pojawiły się także na dachu strażnicy OSP.  

Zniszczenia dachów budynków gospodarczych 
wystąpiły również w Gowarzewie i Tulcach – ich 
rozmiar to 30-60 m kw. O sile wiatru można było się 
przekonać w przypadku dwóch poprzednich wichur na 
podstawie strat drzewostanu – zniszczenia nie ominęły 
parków i terenów zielonych, np. otoczenia ZS w 
Tulcach. Za każdym razem, jeszcze zanim ustąpił 
żywioł do pracy przystępowali strażacy z OSP. Każda 
kolejna nawałnica to więcej zadań. Z 15 na 16 sierpnia 
przez nieomal całą noc zaangażowane były wszystkie 
jednostki z naszej gminy, początkowo również w 
gminie Kórnik (OSP Komorniki i OSP Krzyżowniki) – 
tutaj strażacy z Komornik uratowali życie koledze z tamtejszej straży porażonemu prądem z 
uszkodzonej linii energetycznej. Strażacy ochotnicy pracowali również w niedzielę, a jednostka w 
Kleszczewie ostatnie zadanie związane z wichurą wykonała w poniedziałek. Za ogrom wykonanej pracy 
należą się naszym strażakom serdeczne podziękowania. Odnotować należy również, że przy usuwaniu 
skutków wichury z 22-23 sierpnia pomocy naszej gminie udzieliła jednostka PSP z Krzesin – strażacy 
przy pomocy podnośnika koszowego usuwali zwisające z drzew połamane konary. 

 

 ANOMALIE POGODOWE A ŻYCIE W GMINIE 



Jak wynika z powyższego opisu największe problemy dla mieszkańców stworzyła nawałnica, która 
przetoczyła się przez naszą gminę w świąteczną sobotę 15 sierpnia br. Gdyby nie natychmiastowa 
mobilizacja gminnych straży i ich wielogodzinna praca, mieszkańców czekałyby spore utrudnienia na 
drogach. Część dróg była całkowicie nieprzejezdna, bądź występowała konieczność stosowania 
mijanek i jazdy slalomem. W niedzielny poranek już problem nie istniał, a wykonywane prace miały 
raczej charakter kosmetyczny – zadanie sprzątania po burzy od strażaków w poniedziałek na kolejne 
dni przejęli pracownicy Zakładu Komunalnego.  

Największym problemem okazały się zniszczenia sieci energetycznych – uszkodzenia były związane z 
zerwaniem linii przez unoszące się w powietrzu przedmioty, a także w skutek wywracania słupów. 
Bezpośrednio po nawałnicy prądu brakowało praktycznie w całej gminie Awarie usuwano stopniowo, 
począwszy od linii średniego napięcia po niskie napięcie. Część mieszkańców doczekało się zasilania 
w sieci energetycznej dopiero na trzeci dzień, tj. we wtorek 18 sierpnia.  

Oczywistym skutkiem awarii energetycznych jest brak oświetlenia ulicznego. Pośrednim skutkiem awarii 
sieci energetycznej okazał się problem z naprawą oświetlenia na ul. Siekiereckiej w Gowarzewie – od 
zgłoszenia awarii 28 lipca do 3 sierpnia serwis energetyczny trzykrotnie dokonywał napraw, zanim udało 
się zlokalizować uszkodzenie wywołujące powtarzające się kłopoty. Przerwy funkcjonowaniu 
oświetlenia miały miejsce praktycznie na terenie całej gminy.  

Ograniczony zakres miały przerwy w dostawach wody 
i wynikły jedynie z powodu braku prądu w firmach 
dostarczających wodę do sieci gminnej, tj. w RSP 
Komorniki oraz WCHiRZ w Tulcach (dostarczają do 
gminnej sieci łącznie ok. 18% wody). Po otrzymaniu 
informacji z tych stacji o trudnościach, wykorzystano 
alternatywne połączenia i po wykonaniu niezbędnych 
czynności związanych z przełączeniem z wody mogli 
korzystać wszyscy odbiorcy. W przypadku zmiany 
kierunku zasilania należy się liczyć z dodatkową 
przerwą w dostawie konieczną do przepłukania sieci – 
w przeciwnym wypadku z kranu wypływa woda ze 

zwiększoną ilością osadów nagromadzonych w rurach. Obok tworzonego systematycznie układu 
połączeń alternatywnych zasilania sieci wodociągowej, szczególnie przydatne okazały się agregaty 
prądotwórcze zainstalowane w ostatnich latach w gminnych stacjach wodociągowych. Największym 
zagrożeniem dla stabilnych dostaw wody są okresy suszy i upałów. Ilość pobieranej wody, w stosunku 
do okresów najmniejszego poboru zmienia się wtedy ponad trzykrotnie. Podobnie jak to ma miejsce w 
przypadku zdecydowanej większości instalacji w Polsce, w okresach suszy zaleca się ograniczenie 
zużycia wody, w tym m.in. rezygnacji z podlewania trawników i ogródków. Zdecydowana większość 
mieszkańców do tej sytuacji podchodzi ze zrozumieniem, stąd też w naszej gminie nie było potrzeby 
wprowadzania zakazu podlewania. W 2015 roku miały miejsce jedynie 2 przypadki przerw w dostawie 
wody z przyczyn leżących po stronie gminnych stacji wodociągowych: 4 czerwca i 3 sierpnia – oba 
przypadki dotyczyły SUW w Gowarzewie, braki dotyczyły tylko części tej miejscowości. W pierwszym 
ze wskazanych przypadków na znacznie zwiększony pobór wody produkowanej w SUW w Gowarzewie 
związany z upałami, nałożyło się ograniczenie ilości dostarczanej wody z systemu poznańskiego przez 
AQUANET. Samorząd, w miarę wzrostu liczby odbiorców wody, sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia 
mające na celu zwiększanie poziomu bezpieczeństwa dostaw dla mieszkańców. Temu celowi służy 
między innymi wykonywana aktualnie modernizacja fragmentu sieci wodociągowej w Tulcach, w wyniku 
której będzie możliwość przesłania większej niż dotąd ilości wody do  Gowarzewa. 

 

 LIST INTENCYJNY W SPRAWIE KOMUNIKACJI 

25 czerwca br. w Urzędzie Miasta Poznania miało 
miejsce podpisanie listu intencyjnego, w którym 
przedstawiciele Miasta Poznania (Z-ca Prezydenta 
MP Maciej Wudarski) oraz Gminy Kleszczewo 
(Wójt Bogdan Kemnitz) stwierdzili, że obie strony 
są zainteresowane rozwojem publicznego 
transportu zbiorowego na swoim terenie 
administracyjnym i stworzeniem optymalnego 
systemu transportowego. 

Wynikiem porozumienia ma być integracja 
systemów transportu z dniem 1 lipca 2016 r. 



Integracja w wersji realizowanej już w przypadku części gmin aglomeracji (za wyjątkiem przewoźników 
gminnych z Tarnowa Podgórnego, Kórnika, Swarzędza i Kleszczewa) polega na przekazaniu przez 
gminę zadania organizacji transportu Miastu Poznań.  

List intencyjny jest formalnym potwierdzeniem woli kontynuacji procesu integracji, która występuje po 
obu stronach – nie jest to jednak jeszcze dokument przesądzający o przyszłym kształcie transportu 
publicznego w naszej gminie. Jedną z przeszkód do pokonania przed ewentualnym przekazaniem 
prowadzenia gminnej komunikacji do Zarządu Transportu Miejskiego jest koszt usługi. Gdyby policzyć 
koszty realizacji zadania wg zasad obowiązujących w ZTM Gmina musiałaby zwiększyć poziom dopłat 
do komunikacji o 600 tys. zł. Jest to duża kwota, a w zestawieniu z wysokością już ponoszonych dopłat, 
które wynoszą ponad 1.700 tys. zł, powstaje cena zaporowa, na którą nasza gmina nie może sobie 
pozwolić, zwłaszcza, że zamierzamy przeznaczyć znaczne środki na odnowę taboru (zakup 8 
autobusów) i modernizację zaplecza technicznego.  

Skąd tak ambitne plany? Otóż, ogromne wysiłki 
doprowadziły do ujęcia wydatków na komunikację 
autobusową w programie rozwoju transportu w 
Metropolii Poznań, początkowo zorientowanego 
wyłącznie na kolej – powstała ogromna szansa dla 
skokowego postępu w dziedzinie transportu również 
w naszej gminie, która początkowo była pozbawiona 
dostępu do programu rozwoju transportu z powodu 
ograniczenia go do idei kolei metropolitalnej. W tej 
sytuacji szczególnie zasadne jest pytanie, czy gdy 
zdecydujemy się na integrację będziemy w stanie 
opłacać tak dużą liczbę kursów, a także system ulg 
często konkurencyjny w stosunku do obowiązującego w Poznaniu, np. zwolnienie z opłat za bilety dla 
uczniów szkół działających na terenie gminy, bezpłatne lub preferencyjne przejazdy dla uczniów 
korzystających z zajęć edukacyjnych poza gminą, czy bezpłatne przejazdy dla osób, które ukończyły 
65 rok życia. Jeśli chodzi o to ostatnie udogodnienie, to Poznań pracuje obecnie nad wprowadzeniem 
dla tej grupy biletu ulgowego – miasta nie stać na całkowite zwolnienie z opłat. 

Wizytówką obecnego poziomu integracji jest karta PEKA, czyli Poznańska Elektroniczna Karta 
Aglomeracyjna. Jest to przede wszystkim wspólny bilet dla prawie wszystkich przewoźników 
działających na terenie Poznania i ościennych gmin. Pomimo, że tzw. model gminny, który jest 
wdrażany w naszej gminie jest nieco okrojony w stosunku do wersji wdrażanej w ramach ZTM to jednak 
karta PEKA przyczynia się w sposób istotny do poprawy komfortu podróżowania. Już wkrótce będzie 
możliwości załadowania na kartę jednocześnie biletu komunikacji gminnej i ZTM za pośrednictwem 
Internetu. Od 24 sierpnia br. możemy realizować zakup biletu na karcie PEKA w POK na Ratajach. 
Tabor gminnej komunikacji wzbogacił się o kolejny autobus Mercedes Citaro. 

 

 ATRAKCYJNI DLA BIZNESU  

W corocznym rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu miesięcznika Forbes oraz Centralnego Ośrodka 
Informacji Gospodarczej gmina Kleszczewo znalazła się na 17 miejscu w kategorii miast i gmin do 50 
tys. mieszkańców. Najszerzej komentowana kategoria tego popularnego rankingu to miasta powyżej 
300 tys. mieszkańców, gdzie dominuje Warszawa, a na drugim miejscu jest Poznań. Jeśli chodzi o 
kategorię, w której występuje nasza gmina również można zaobserwować dominację gmin z okolic 
Warszawy i sąsiadujących z Poznaniem. Spośród 20 najwyżej sklasyfikowanych miast i gmin do 50 tys., 
aż 8 jest z powiatu poznańskiego. Gala wręczenia wyróżnień miała miejsce podczas 

Kongresu Regionów, który odbył się we Wrocławiu. 

 

 KOLEJNA INWESTYCJA PHR 

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. to niewątpliwie gospodarcza wizytówka naszej gminy. Ta znana 
rolnikom w całej Polsce instytucja stawia na jakość produkcji na każdym jej etapie. 30 czerwca br. miało 
miejsce otwarcie magazynu zbożowo-nasiennego. Głównym elementem obiektu jest 8 silosów 300 
tonowych oraz 40 mniejszych, mogących pomieścić 30 ton. Ten na wskroś nowoczesny obiekt służy nie 
tylko do magazynowania zbóż, ale jest także przystosowany do czyszczenia, suszenia, zaprawiania i 
konfekcjonowania ziarna. 



 

 

TRAKT PIASTÓW DLA SOŁECTW I KOBIET 

Gratką dla sołtysów działających na obszarze gmin 
stowarzyszonych w LGD Trakt Piastów okazał się 
konkurs grantowy „Aktywne sołectwa LGD”. Cele, które 
przyświecały inicjatywie naszej Lokalnej Grupy 
Działania to wsparcie aktywności sołectw, integracja 
mieszkańców oraz promocja obszaru i działań LGD 
Trakt Piastów. Zgłoszonych zostało 31 projektów, 
firmowanych przez 96 sołectw (premiowane były 
działania dotyczące większej liczby sołectw). Organem 
LGD, który oceniał wnioski była Rada składająca się z 
przedstawicieli wszystkich gmin wchodzących w skład 
LGD. W puli środków przeznaczonych przez Zarząd 
LGD na realizację projektów, która wynosiła 40 tys. zł, “zmieściło się” się 12 wniosków, złożonych przez 
51 sołectw. Wśród zgłoszonych pomysłów są m.in. festyny rodzinne, zawody sportowe, wycieczki, spływ 
kajakowy. Umowy z Lokalną Grupą Działania podpisywali sołtysi-liderzy projektów, upoważnieni do tej 
czynności przez wójtów i burmistrzów swoich gmin. W spotkaniu przy podpisywaniu umów, które odbyło 
się w Gminnym Ośrodku w Kleszczewie udział wzięło 21 sołtysów. Z naszej gminy zwyciężył projekt 
zgłoszony przez sołectwo Śródka, przy współudziale sołectwa Krzyżowniki.  

Niezwykle udanym i ciekawym przedsięwzięciem 
okazał się I Kongres Kobiet LGD Trakt Piastów. Blisko 
80 kobiet skorzystało z zaproszenia i spotkało się 11 
lipca br. w Zajeździe Rzepicha w gminie Pobiedziska 
by zapoznać się z możliwościami działania w ramach 
LGD, jak również podzielić się doświadczeniami z 
pracy w sołectwie, kole gospodyń wiejskich, bądź też 
dowiedzieć się jak założyć żłobek. Podczas spotkania 
odbyły się warsztaty „Przedsiębiorczość kobiet”, a 
także prezentacja miejsc do rekreacji i wypoczynku na 
obszarze gmin zrzeszonych w LGD – wśród atrakcji zaprezentowany został zabytkowy park w 
Kleszczewie.  

Wydarzenia organizowane przez LGD Trakt Piastów odbywają się w poszczególnych gminach 
członkowskich. 26 czerca br. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu miało miejsce posiedzenie Zgromadzenia 
LGD TP, natomiast 3 sierpnia br. w Urzędzie Miasta w Kostrzynie obradował Zarząd. 

 

 WIZYTA NA ITPOK 

Przedstawiciele gmin członkowskich ZM GOAP wraz 
z pracownikami biura Związku, na zaproszenie firmy 
SITA Zielona Energia 6 sierpnia br. wizytowali teren 
budowy Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Poznaniu. Zgodnie z 
harmonogramem w listopadzie br. zaplanowane jest 
zakończenie robót budowlanych, stąd też 
zaawansowanie inwestycji jest bardzo wysokie. 
Zamontowano także główne elementy ciągu 
technologicznego – ruszty, kotły, system 
oczyszczania spalin wraz z kominami, tak więc można 

zapoznać się nieomal z gotowym obiektem w fazie poprzedzającej rozruch. Prowadzone w trakcie 
wizyty prace dotyczyły wykonywania elewacji i części dachu, budowy dróg wraz z infrastrukturą 
podziemną, wykonywanie tynków i zakładanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż urządzeń.  

Od marca do października 2016 r. zaplanowano rozruch instalacji, a 8 listopada przyszłego roku 
spalarnia ma zostać oddana do użytku. W wyniku termicznej utylizacji odpadów będzie uzyskiwana 
energia elektryczna i cieplna. Inwestycja jest realizowana w formule partnerstwa publiczno- prywatnego 
PPP. Stronami umowy są miasto Poznań oraz firma SITA Zielona Energia. Miasto przekazało teren pod 
inwestycję, jak również pozyskało część środków na budowę z Unii Europejskiej. Pozostałe koszty 



budowy pokrywa SITA Z.E., która będzie zarządzać obiektem przez 25 lat po czym przekaże go Miastu. 
Pomimo, że inwestycja jest dopiero w stanie realizacji już jest obsypana nagrodami; za innowacyjną 
strukturę finansowania – Europejski Projekt Roku 2013 oraz Złota Nagroda European PPP Experise 
Centre, a za rozwiązania ekologiczne tytuł Ekologiczna Inwestycja Roku 2014. 

 

 ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA W SOŁECTWACH 

Jak co roku we wrześniu, we wszystkich sołectwach naszej gminy, odbędą się zebrania poświęcone 
uchwaleniu planu inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 oraz omówieniu działań 
realizowanych w ramach funduszu sołectwa w bieżącym roku. Tradycyjnie jest to także okazja by 
podyskutować o wszelkich sprawach dotyczących własnej miejscowości i całej gminy. Serdecznie 
zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach. 

 

Bogdan Kemnitz 

 


