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Park w Kleszczewie
Park w Gowarzewie

Zapraszamy na letnie spacery
po gminnych parkach!
W y b o ry p r e z y d e n ta RP – s zc ze gó ł y st r. 12-16

30-lecie Samorządu w Polsce
Materiały archiwalne na str. 6-9
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WYBORY WAŻNE DLA
POLSKI

Na 28 czerwca 2020 r. wyznaczony został termin wyborów prezydenta RP. To niezwykle ważne
wybory z punktu widzenia rozwoju kraju i pomyślności jego mieszkańców. To w najwyższym stopniu
od prezydenta, jako najważniejszej osoby w Państwie, zależy w jaki
sposób są reprezentowane interesy narodowe Polski na arenie międzynarodowej, jest on także odpowiedzialny za zachowanie ciągłości
władzy i sprawny przebieg procesu
legislacyjnego. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy uprawnionych do głosowania do wzięcia
udziału w wyborach i wyrażenia
swego poparcia dla wartości najbardziej zgodnych z własnymi przekonaniami. Głosy każdego z nas
składają się na zbiorową mądrość
narodu, niech to będzie dobra
i przemyślana decyzja.
Biorąc udział w tym ważnym
święcie demokracji należy zwrócić
uwagę na szczególne okoliczności
związane z panującą epidemią koronawirusa – pragnę zapewnić, że
w zakresie należącym do Gminy,
będzie zrobione wszystko by udział
w wyborach był bezpieczny.
Lokale wyborcze zostaną przygotowane w taki sposób by ograniczyć kontakt między osobami na terenie siedzib komisji wyborczych
do absolutnego minimum. Zapewnione zostanie między innymi: oddzielenie wejścia od wyjścia do lokali wyborczych (jeden kierunek
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przejścia), jak również bezdotykowe pobieranie środka dezynfekującego przy wejściu i wyjściu do lokalu (zakupiono specjalne urządzenia
automatycznie dozujące środek dezynfekcyjny). Na stanowiskach wydawania kart wyborczych zamontowane będą przegrody izolacyjne
oddzielające wyborców od członków komisji wyborczych, zakupiono także dodatkowe parawany, zapewniające tajność głosowania bez
konieczności wchodzenia do przestrzeni zamkniętej o bardzo małej
powierzchni. Niezależnie od przygotowania lokali ważne jest także zachowanie się osób przebywających na terenie lokalu i w jego
otoczeniu, a więc przestrzeganie
obowiązujących zaleceń odnośnie
założenia maseczki, zdezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznego
dystansu od innych osób, maksymalnego ograniczenia przebywania wewnątrz lokalu wyborczego.
Wskazane jest również użycie własnego długopisu, ewentualnie też
rękawiczek. Pamiętajmy, że chroniąc siebie, chronimy także innych.
Właściwe przygotowanie lokali
i stosowanie się wszystkich uczestników wyborów do zaleceń związanych z ochroną zdrowia będą miały
wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa, a to pozwoli na wysoką frekwencję w tych ważnych dla Polski
wyborach.
Szczegółowe informacje wyborcze na kolejnych stronach „S”.

KORONAWIRUS

Pandemia koronawirusa nadal
trwa. Wcześnie podjęte działania
zmierzające do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby w naszym kraju
spowodowały, że bilans jej skutków dla zdrowia i życia mieszkańców jest znacznie mniej tragiczny
niż w większości krajów europejskich. Również korzystne na tle
innych Państw są prognozy ekonomiczne, co wynika z zastosowania
w Polsce jednych z największych
działań osłonowych dla gospodarki i rynku pracy.
Dotychczasowy,
łagodny w stosunku do wielu innych
państw, przebieg pandemii jest też

wynikiem dyscypliny, z jaką znakomita większość społeczeństwa stosowała się do wydawanych zaleceń.
Obecnie jesteśmy w stadium
łagodzenia ograniczeń mających
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, jednak należy pamiętać, że epidemia ciągle
istnieje, a w czasie przygotowania tego materiału udokumentowana liczba zachorowań wynosiła w Polsce ponad 32,5 tys. osób,
w tym ponad 1,3 tys. poniosło
śmierć. Na szczęście wśród mieszkańców naszej Gminy nie zanotowano dotąd przypadku koronawirusa. Liczba osób poddanych
kwarantannie wahała się dotąd
od 1 do 40 – najczęściej ta cyfra
oscylowała wokół 10. Szczególnie duży wzrost zanotowany był
w związku z powrotem do pracy
obywateli Ukrainy, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
zobowiązani byli odbyć 14-dniową kwarantannę.
Bieżąca sytuacja, jeżeli chodzi o organizację funkcjonowania
Gminy dynamicznie się zmienia,
stąd też apel o dalsze zachowanie
ostrożności i bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Gminy.

ODOWŁANE IMPREZY –
DNI GMINY NIE BĘDZIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszej gminie odwołane zostały wszystkie wydarzenia, które mogłyby
sprzyjać rozprzestrzenianiu się
choroby. Zwłaszcza dotyczy to największych imprez, które od lat gromadziły setki osób, w tym Dni

Laptopy dla uczniów

Gminy Kleszczewo i Dzień Seniora. Gwiazdą tegorocznych Dni
Gminy miał być zespół Golec uOrkiestra – zakontraktowany na początku roku występ został przełożony na przyszły rok. Nie odbędą
się również finansowane z Funduszu Sołeckiego imprezy integracyjne w sołectwach.
W miarę możliwości w GOKiS
są i będą wznawiane działania,
w szczególności te o charakterze
edukacyjnym i inne odbywające
się w małych grupach.

NAUKA W DOMU
– LAPTOPY DLA
UCZNIÓW

Jedną z najważniejszych decyzji
ograniczających możliwość przenoszenia zakażeń było zamknięcie szkół i przedszkoli. Skutkiem
pozostawienia dzieci w domach
była masowa absencja rodziców
w miejscach pracy, częściowo rekompensowana
pracodawcom
pracą zdalną (tam gdzie to możliwe). Niespodziewaną nowością
dla uczniów, ale także nauczycieli, były lekcje zdalne, realizowane z pomocą Internetu. Program
Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna
szkoła+” i środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014‒2020 zapewniły możliwość zakupu sprzętu dla uczniów nie posiadających
komputera, a także zapewnienie
dostępu do Internetu. W dwóch
transzach programu, zakupiliśmy
w naszej gminie łącznie 41 laptopów oraz 14 abonamentów na korzystanie z Internetu.
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Zapadły decyzje, że w obecnym
roku szkolnym uczniowie nie będą
mogli kontynuować zajęć w szkołach. Nastąpiło otwarcie szkół, jednak jedynie w celu realizacji funkcji opiekuńczych (w przedszkolach
i klasach 1‒3), natomiast uczniowie
starszych klas mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami i zajęć rewalidacyjnych. W ZS w Kleszczewie
z zajęć korzystało średnio 8 uczniów
szkoły i wychowanków przedszkola,
natomiast w ZS w Tulcach to przeciętnie 27 osób.

W URZĘDZIE
TAKŻE „NOWA
NORMALNOŚĆ”

Powrót do normalności, jednak
z zapewnieniem maksimum bezpieczeństwa klientom i pracownikom gminnych jednostek, tak wygląda obecnie załatwianie spraw
urzędowych. Instytucje są otwarte, jednak dostęp do pomieszczeń jest ograniczony, a miejsca

DROŻEJ KOMUNIKACJĄ,
UCZNIOM BILETY KUPI
GMINA

Rada Miasta Poznania, po konsultacjach z gminami objętymi porozumieniem dotyczącym wspólnego wykonywania transportu
publicznego w obrębie aglomeracji poznańskiej, 10 marca 2020
roku uchwaliła zmiany w ulgach
i opłatach za przejazdy w środkach transportu. Zmiany będą
obowiązywać od 1 lipca 2020
roku. Komunikaty są zamieszczone na stronach ZTM, Gminy
Kleszczewo i Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. Jedna z proponowanych zmian dotyczy uczniów szkół podstawowych.
Od 1 lipca b r. do 30 września
b r. dzieci i młodzież uprawnieni będą do bezpłatnych przejazdów na terenie gmin objętych porozumieniem, w tym także miasta
Poznania. Dokumentem upoważniającym do powyższej ulgi jest

Proponowane zmiany w taryfach oznaczają wzrost cen biletów o średnio 20%, a w przypadku
osób nie zameldowanych na terenie aglomeracji o 30%.
Poznań podwyżki uzasadnia
dużymi nakładami ponoszonymi
na nowoczesny i przyjazny pasażerom transport publiczny oraz systematycznym wzrostem kosztów
realizacji tego zadania, wskazując przy tym, że ostatnia podwyżka miała miejsce 7 lat temu. Miasto
tylko w 2019 roku dopłaciło do komunikacji publicznej 331 mln zł.
Z tytułu podwyżek cen w Poznaniu
spodziewany jest wzrost wpływów
rocznie na poziomie 15 mln zł.
W przypadku naszej Gminy
ostatnia podwyżka przed przystąpieniem do porozumienia transportowego miała miejsce dużo
dawniej bo 14 lat temu (1 kwietnia
2006 roku), po przystąpieniu do porozumienia, objęciu naszej gminy
taryfami ZTM, a także zwolnieniu
mieszkańców najdalej położonych
obszarów (tak aby gmina jako całość mogła być w tej samej strefie
taryfowej) dochody z biletów u nas
wręcz spadły. W tym czasie mamy
do czynienia z niewspółmiernymi,
nakładami na komunikację. Najpierw było to zastąpienie jelczów

i autosanów mercedesami i MAN-ami, a obecnie mamy do czynienia z wymianą całego taboru na fabrycznie nowe pojazdy, z budową
nowoczesnych węzłów przesiadkowych, a także ogromną rozbudową
i modernizacją bazy komunikacji.
Obecnie do bieżących kosztów komunikacji publicznej nasza gmina
dopłaca 2 993 tys. złotych. Należy
zaznaczyć, że jest to plan wydatków
na 2020 r. ustalony przed pandemią.
Ten ogromny koszt to cena jaką
płacimy min. za niski poziom bezrobocia i możliwość wszechstronnego
kształcenia się mieszkańców naszej
Gminy w szkołach i uczelniach Poznania oraz ościennych miast.

WĘZEŁ W TULCACH JUŻ
SŁUŻY PASAŻEROM

Od 1 maja autobusy wjeżdżają
na węzeł przesiadkowy w Tulcach.
Węzeł to bezpieczne miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania z autobusów, wyposażone min.
w 2 wiaty dla pasażerów podróżujących w obu kierunkach jazdy. Jest tutaj nowoczesny system
informacji pasażerskiej – to tablica aktywna informująca o faktycznym, aktualizowanym na bieżąco czasie odjazdu autobusów,
a także biletomat, umożliwiający

Obsługa klientów w UG
obsługi klientów wyposażone są
w przegrody i środki dezynfekcyjne. W strefie klienta po obu
stronach obowiązują maseczki
ochronne, a stanowiska obsługi
poddawane dezynfekcji. Obecnie
zniesiona jest praca zdalna, z której korzystała część pracowników,
aczkolwiek część osób będących
w szczególnej sytuacji korzysta
z modyfikacji czasu pracy. Również OPS przywrócił przeprowadzanie bezpośrednich wywiadów
środowiskowych oraz świadczenie usług opiekuńczych. Niestety
odnotowaliśmy wzrost liczby bezrobotnych z 1,75% zarejestrowanych na początku roku do 2,51%
na dzień 31 maja b r.

ważna legitymacja szkolna lub
upoważnienie zapisane na karcie PEKA (do uzyskania w Punktach Obsługi Klientów po okazaniu legitymacji szkolnej). Niestety
Rada Miasta Poznania zdecydowała również, że od 1 października
b r. uprawnienia te zostaną cofnięte i wprowadzone nowe w postaci
ulgi 50% za przejazd, bądź też bilet
specjalny na rok szkolny, który będzie kosztował 60 zł. Ponieważ już
od wielu lat uczniowie naszej Gminy korzystali z bezpłatnych przejazdów, Gmina zamierza powrócić
do wykupywania biletów uczniom,
których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na terenie Gminy Kleszczewo.

Węzeł przesiadkowy w Tulcach
c.d. na str. 4 >>>
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Węzeł przesiadkowy w Tulcach – parking

Budowa bazy autobusowej dla Zakładu Komunalnego - hala garażowa

Węzeł przesiadkowy w Tulcach – wiata dla rowerów

Hala obsługi autobusów

>>> c.d. ze str. 3
zakup biletów jednorazowych 24
godz. na dobę. Węzeł przesiadkowy to szczególny punkt, specjalnie
przygotowany do zmiany środka
komunikacji z własnego, którym
może być rower, motocykl lub samochód, na środek transportu
publicznego, jakim jest autobus
gminnej komunikacji. Na potrzeby kierowców powiększono istniejący parking o kolejnych 20 miejsc,
zamontowano wiatę na 45 rowerów oraz 5 motocykli. Teren zyskał
nowe oświetlenie, ustawiono ławki i kosze.
Należy zaznaczyć, że powyższa infrastruktura została umieszczona na wybudowanej od podstaw pętli autobusowej z kostki
betonowej. Wykonano niezbędne
dojścia, a także kanalizację deszczową. Całość terenu objęta jest
monitoringiem.
Zadanie sfinansowano z udziałem środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014‒2020,
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania. Ta cenna inwestycja,
została oddana do użytku 1 maja
br. – to bez wątpienia miły akcent
z okazji 16-tej rocznicy wstąpienia
Polski do UE.
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RAPORT Z INWESTYCJI

Trudno dzisiaj jednoznacznie
ocenić jak w skali długookresowej pandemia wpłynie na budżety gmin. Czy i w jakim czasie
ubytki zostaną zrekompensowane zwiększonymi dochodami,
to pytanie stawiane od początku
zamrażania gospodarki jest nadal bez jednoznacznej odpowiedzi, aczkolwiek po początkowych
spadkach dochodów w okresie
od marca do kwietnia rzędu 40%
są widoczne symptomy poprawy
sytuacji.
Niezwykle ważne z punktu widzenia walki ze skutkami ekonomicznymi pandemii jest utrzymanie wszelkich działań związanych
z istnieniem miejsc pracy – w przypadku samorządu najważniejszym
instrumentem w tym zakresie jest
utrzymanie poziomu inwestycji.
Mając na względzie kontynuowanie szerokiego zakresu prowadzonych budów, z którymi weszliśmy
w bieżący rok, jak również dążąc do utrzymania kolejnych pozycji inwestycyjnych zaplanowanych do rozpoczęcia, dokonano już
pewnych przetasowań w budżecie Gminy. Wznowiono także zawieszone postępowania przetargowe. Należy podkreślić, że ogromna
skala realizowanych inwestycji jest

Pomieszczenia gospodarcze

Budowa siedziby OPS i Policji
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Przebudowa ul. Sportowej
możliwa w związku z pozyskanym
dofinansowaniem z Unii Europejskiej jak również z programów rządowych – jest to dodatkowy bodziec do ich kontynuacji.
I tak w Kleszczewie trwa budowa zaplecza technicznego dla
gminnej komunikacji – prace
skoncentrowane są na wznoszonych 3 obiektach kubaturowych.
Są to pomieszczenia na potrzeby autobusów i innego sprzętu –
wszystkie są na etapie wykonywania pokryć dachowych, posadzek
i stawiania ścianek wewnętrznych.
Obok bazy komunikacji kontynuowana jest budowa nowej siedziby OPS i Policji. W trakcie są prace
wykończeniowe wewnątrz budynku i zagospodarowanie terenu.
Prace rozpoczął wykonawca
przebudowy ulicy Sportowej – wykonane zostanie odwodnienie, poszerzenie pasa drogowego, remont
nawierzchni, budowa chodnika
wraz z ścieżką rowerową, powstanie nowe oświetlenie. Wszystkie
te inwestycje posiadają dofinansowanie z WRPO-ZIT w ramach
jednego projektu z ukończoną już
budową węzłów przesiadkowych
i spodziewaną za kilka tygodni dostawą pierwszych 2 z 9 autobusów
z firmy Solaris.
W Gowarzewie prowadzone będą wkrótce prace związane z przebudową ulicy Waniliowej. Przebudowę poprzedzono
ułożeniem kanalizacji sanitarnej.
Na połowę kosztu przebudowy
pozyskaliśmy środki z Funduszu
Dróg Samorządowych, kanalizacja
sanitarna finansowana jest wyłącznie z budżetu Gminy. FDS to bardzo realna pomoc rządu – ledwie
rozpoczęła się budowa na ulicy
Waniliowej, a już otrzymaliśmy
pozytywną odpowiedź na kolejny
wniosek, tym razem złożony na bu-

Budowa kanalizacji na ul. Waniliowej w Gowarzewie
dowę ul. Miętowej. Już wkrótce będzie ogłoszony przetarg.
W związku z przyznaniem wsparcia na ul. Miętową i prowadzone już
prace na ul. Waniliowej planowane
jest rozszerzenie inwestycji o połączenie ul. Waniliowej z Miętową odcinkiem ul. Szałwiowej.
Zgodnie z przyjętą zasadą inwestycje drogowe poprzedzi inwestycja w zakresie kanalizacji sanitarnej. Ułożone odcinki kanalizacji
będą gotowe na przyjęcie ścieków
dopiero po zrealizowaniu połączenia z oczyszczalną ścieków, ich realizacja ma na celu zapobieżenie
niszczenia wykonanej nawierzchni, jak również ograniczenie kosztów ewentualnego odtwarzania
ulepszonej nawierzchni.
Co bardzo ważne, trwają prace
zmierzające do podłączenia budowanej fragmentami kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie do oczyszczalni ścieków. Powstaje pierwszy,
kosztowny odcinek kanalizacji na terenie Nagradowic. To modernizacja
przestarzałej sieci kanalizacyjnej w tej
miejscowości, a jednocześnie odcinek tranzytowy dla przesyłu ścieków z Komornik, Gowarzewa, Taniborza, Szewc, jak również części
Tulec. Dobiegająca końca inwestycja w Nagradowicach jest powiązana finansowo z zrealizowanymi już
przedsięwzięciami w Tulcach – w ul.
Nagietkowej, a wcześniej z doprowadzeniem ścieków z ul. Średzkiej.
Najważniejsze jednak jest to, że powstaje nowa oczyszczalnia, która będzie w stanie oczyścić ścieki z całego
wymienionego obszaru, jak również
z terenów obsługiwanych istniejącą dotąd instalacją. Wszystkie powyższe inwestycje są finansowane
z dotacji Unii Europejskiej (WRPO
_ZIT) oraz budżetu gminy. Perspektywę skanalizowania wskazanych
wyżej miejscowości przybliża także

Budowa kanalizacji na ul. Lipowej w Kleszczewie

Budowa oczyszczalni ścieków

Kanalizacja w Nagradowicach
c.d. na str. 6 >>>
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konferencji prasowej w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk (zdjęcie poniżej).

REMONT DROGI
POWIATOWEJ
W TULCACH

SUW w Nagradowicach
>>> c.d. ze str. 5
fakt zakończenia prac związanych
z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia
na budowę ogromnego zakresu sieci
kanalizacyjnej w Gowarzewie, Szewcach i północno – wschodniej części
Tulec. Optymizm studzi jednak fakt,
iż tak wielkie przedsięwzięcia powinny być realizowane z udziałem środków zewnętrznych, a na nowe rozdania trzeba będzie zapewne poczekać
do kolejnej perspektywy unijnej.
Jak wspomniałem wyżej wyjątkiem
od zasady budowania z udziałem
środków zewnętrznych jest konsekwentna budowa, wyłącznie z własnych środków, odcinków kanalizacji w przebudowywanych drogach
– w ten sposób powstały już długie
odcinki kanalizacji w Gowarzewie
w ul. Swarzędzkiej (z fragmentami
w Trzeckiej i Siekiereckiej) i Waniliowej, a wkrótce powstaną kolejne
fragmenty w ul. Miętowej i części
Szałwiowej. Należy mieć na uwadze
fakt, iż możliwości angażowania własnych środków, bardzo często z kredytów, nie są nieograniczone i mogą
mieć wpływ na możliwości zapewnienia udziału własnego w innych
przedsięwzięciach. Kanalizacja sanitarna powiązana funkcjonalnie
z projektem budowy oczyszczalni ścieków została właśnie oddana
do użytku w Kleszczewie (rejon ul.
Lipowej), a także w Bylinie (w sąsiedztwie ul. Sportowej w Kleszczewie). Zarówno w Nagradowicach,
jak i w Bylinie przebudowa kanalizacji jest powiązana z rozbudową sieci
wodociągowej.
Kolejnym, ważnym z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę przedsięwzięciem, jest modernizacja stacji wodociągowej w Nagradowicach
– wykonane niedawno połączenie
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z siecią wodociągową Komornik
i Bylina oznacza kolejne zabezpieczenie dostaw wody dla tych miejscowości. W związku z połączeniami sieci na terenie Gminy znaczenie
tego źródła wody jest daleko szersze.
SUW w Nagradowicach to obecnie
w pełni zautomatyzowana, nowoczesna, ekonomiczna w eksploatacji
stacja uzdatniania wody.
Rozstrzygnięty został przetarg
na budowę oświetlenia ulicznego – w 6 miejscowościach powstaną nowe linie oświetleniowe z 92
punktami świetlnymi.
Niepowodzeniem, związanym
z brakiem ofert, bądź też zbyt wysokimi wycenami prac zakończyły się
przetargi na OZE, ścieżkę rowerową do Nagradowic, a także na wóz
bojowy dla OSP Krzyżowniki. Postępowania będą kontynuowane.

Droga powiatowa przez las tulecki
Jeden z dotkliwych problemów
związanych ze stanem dróg powiatowych doczekał się częściowego
rozwiązania. Nowa nawierzchnia
na drodze od Poznania do począt-

ZBIORNIK TULCE
CORAZ BLIŻEJ

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 21 maja b r. podjął decyzję w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk
żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałania 4.1.2. Mała
retencja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na 2014‒2020 projektu „Zbiornik
Tulce gm. Kleszczewo”. Koszt inwestycji wynosi 22.066.282,74 zł,
przyznana kwota dofinansowania z UE to 17.995.666,52 zł, pozostała suma będzie pochodzić
z budżetu Państwa ze środków
przeznaczonych na realizację programu retencji. Decyzję w sprawie
budowy zbiornika ogłosił w maju
ubiegłego roku podczas specjalnej

Program wyborczy NSZZ RI Solidarność

ku zabudowy Tulec, to duża ulga dla
zawieszeń pojazdów i poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców. Warto przypomnieć, że w trakcie realizacji jest inwestycja w trybie
zaprojektuj i wybuduj – budowa
ścieżki rowerowej Poznań – Tulce –
Gowarzewo/etap I – Poznań -Tulce/.

SAMORZĄD XXX LAT
WCZEŚNIEJ

Rówieśnicy odrodzonego samorządu to dzisiaj dorośli ludzie.
Oznacza to, że znaczna część naszego społeczeństwa nie może pamiętać, a duża część już nie pamięta, czasów gdy decyzje w sprawach
dotyczących spraw lokalnych zapadały centralnie, a Gminne Rady
Narodowe zatwierdzały jedynie
decyzje podejmowane w gremiach
politycznych reprezentujących zaledwie znikomą część społeczności. Terenowe Organy Administracji Państwowej Szczebla
Podstawowego w gminach realizowały zadania wyznaczone im przez
struktury wojewódzkie (do 1975
roku także powiatowe), te zaś realizowały decyzje, które zapadały
na szczeblu centralnym. Wybory
polegały w praktyce na przepro-
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gminne abc
wadzeniu plebiscytu poparcia dla
list ustalonych przed głosowaniem
pod dyktando „władzy ludowej”.
U schyłku lat 80-tych ubiegłego
wieku grupa mieszkańców naszej
Gminy związanych z Solidarnością
RI i utworzonym dla wsparcia przeprowadzonych dopiero co pierwszych, częściowo wolnych wyborów Komitetem Obywatelskim
Solidarność edukowała się na temat istoty samorządu terytorialnego. Pierwsze wykłady, które miały
miejsce w cyklach comiesięcznych
w Poznaniu, od grudnia 1989 roku
do marca 1990 roku miały charak-

ter ogólny. Wynikało to z faktu, że
wybrana dopiero co władza, była
w trakcie tworzenia nowych przepisów i wykładowcy swą wiedzę
opierali na znajomości demokratycznych zasad ustroju w państwach
zachodnich, jak również na swoich przemyśleniach odnośnie rozwiązań, które należy wprowadzić
w Polsce. Wykładowcami były osoby, które wkrótce miały stać się znanymi szeroko autorytetami w swoich dziedzinach. Dość wspomnieć
nazwisko Romana Hausera – profesora UAM w Poznaniu, przyszłego wieloletniego Prezesa Naczelne-

Obwiesczenie wyborcze z 1990 r.

go Sądu Administracyjnego, który
przedstawiał zagadnienia związane
z istotą samorządu, jego umocowaniem w państwie, zakresem działania, sposobem finansowania, czy
Grażyny Ziółkowskiej – wówczas
działaczki Solidarności i KO Solidarność w środowisku oświatowym,
później min. Kurator Oświaty w Poznaniu – w tym przypadku dominowała oczywiście tematyka edukacji. Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc z naszej Gminy w spotkaniach mogło brać udział maksymalnie 10 osób. Ograniczeń nie
było w stosunku do liczby uczest-

ników podczas spotkań, które miały miejsce począwszy od końca marca w naszej gminie. Tutaj swój akces
udziału zgłosiło 20 osób, a wykładowcą był członek Zespołu Samorządowego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, a później także
szef Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Reformy Samorządowej w Poznaniu Janusz Krzyżaniak. Pełnomocnikiem Rządu był główny architekt reformy samorządowej senator
prof. Jerzy Regulski. Krótko przed
wyborami odbyły się także spotkania z senatorem Ryszardem Ganowiczem, a także – tu ciekawostka – z p.
Kossowskim przedstawicielem powstającego właśnie Związku Zawodowego Policjantów. W tym okresie prezentowane były informacje
oparte na już na uchwalonej przez
parlament ustawie o samorządzie
gminnym. W ówczesnym kształcie
samorząd zaprojektowano w wersji dwustopniowej (gminy i województwa). Ten układ przetrwał aż
do 1999 roku kiedy przywrócono
zlikwidowane w 1975 roku powiaty.
Odrodzenie samorządu to ogromna
zmiana ustrojowa, która kompletnie zmieniła filozofię funkcjonowania Państwa, przekazując lokalnym
społecznościom decydujący wpływ
na podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju zamieszkiwanego przez siebie obszaru. Dokonano
także pewnych zmian symbolicznych, które nawiązywały do wcześniejszych tradycji i miały za zadanie podkreślić odrębność nowych
struktur od dotychczasowych PRL-owskich. Przykładem jest funkcja
wójta/burmistrza, która zastąpiła
funkcję naczelnika gminy/miasta.
Rada gminy zastąpiła gminną radę
narodową. Utworzono także funkcję skarbnika gminy – osoba na tym
stanowisku odpowiada za finanse
gminy, to funkcja szersza od głównego księgowego. W przypadku naszej gminy skarbnik jest jednocześnie głównym księgowym budżetu,
ale najczęściej w urzędach istnieją oba stanowiska. Korekta nazwy
wystąpiła również w przypadku sekretarza urzędu gminy, w jego miejsce utworzono stanowisko sekretarza Gminy, podnosząc tym samym
rangę tej funkcji. W przypadku naszej gminy nieomal od samego początku stanowisko sekretarza Gminy
jest połączone z funkcją z-cy wójta.
Łączenie stanowisk jest podyktoc.d. na str. 8 >>>
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Przewodniczacy Rady Gminy I kadencji Kazimierz Kłosowicz wraz z
wiceprzewodniczącymi

Samorządowcy I kadencji
>>> c.d. ze str. 7
wane względami oszczędnościowymi. Osobę na stanowisko naczelnika
wyznaczał wojewoda po uzyskaniu
opinii gminnej rady narodowej.
Tutaj nastąpiła zasadnicza zmiana
ustrojowa, wybór wójta/burmistrza,
po wejściu reformy samorządowej
w 1990 roku należał do rady Gminy, ale już od 2002 roku o wyborze
decydują wyborcy w powszechnych
wyborach. Od 1990 do 2002 roku
organem wykonawczym gminy
był zarząd gminy z wójtem na czele, obecnie, a więc od czasu wyborów powszechnych, tę funkcję sprawuje wójt jednoosobowo, z pomocą
urzędu gminy, jednostek organizacyjnych (2 zespoły szkół OPS GOKiS, Zakład Komunalny Sp. z o.o.)
oraz jednostek pomocniczych (14
sołectw).
Wybory samorządowe 27 maja
1990 roku zakończyły się w naszej gminie podziałem mandatów
– kandydaci spod znaku Solidarności RI i KO Solidarność, reprezentujący głównie środowisko
rolnicze, nie posiadali większości
głosów, jednak dzięki wsparciu
spoza własnego bloku zyskali decydujący wpływ na dalszy rozwój
Gminy.
• Skład pierwszej Rady Gminy
wybranej w 1990 roku: Kłosowicz Kazimierz – Przewodniczący Rady, Krugiołka Andrzej
– W-ce Przewodniczący, Salamoński Jerzy – W-ce Przewodniczący, Baldwin Ramułt Jan,
Błoch Kazimierz, Dębicki Tadeusz, Dębowski Stanisław, Frąckowiak Andrzej, Kaczmarek
Władysław, Kemnitz Bogdan,
Kotecka Krystyna, Kozłowski Seweryn, Lammel Tadeusz,
Olejnik Urszula, Perdoch Woj-
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ciech, Ratajczak Marek, Walasiak Marian, Zwierz Andrzej.
• Władzę wykonawczą stanowił 5
osobowy Zarząd Gminy:
• Bogdan Kemnitz – Przewodniczący Zarządu Gminy– Wójt
Gminy
• Kazimierz Kłosowicz – członek
Zarządu Gminy
• Kazimierz Błoch – członek Zarządu Gminy
• Andrzej Frąckowiak – Członek
Zarządu Gminy
• Wojciech Perdoch – członek
Zarządu Gminy
• Ponadto funkcje we władzach
Gminy pełniły:
• Sekretarz Gminy – Genowefa
Przepióra
• Skarbnik Gminy – Genowefa
Hadrych Wierzewska
Od 15 IX 1992 funkcję Skarbnika
Gminy objęła Mirosława Nowak.
• W pierwszym okresie samorząd sam ustalał liczbę radnych. Podobnie jak
to jest obecnie rada ustalała
liczbę i kompetencje komisji,
w ramach których omawiane
są poszczególne sfery funkcjonowania Gminy. W ramach
pierwszych rozwiązań członkami komisji tematycznych mogły być także osoby spoza rady.
W pierwszej kadencji byli to:
Czesław Kempiak, Wojciech
Hoffmann, Genowef Przepióra, Andrzej Walkowiak, Andrzej Gniotowski, Ryszard Szelągowski, Karol Wesołowski,
Grzegorz Przybył oraz Tadeusz
Kaźmierczak, którego miejsce
od grudnia 1990 roku zajął Paweł Melewski.
• Rada Gminy wybierała dodatkowo delegata do Sejmiku Samo-

rządowego Województwa Poznańskiego – był nim Andrzej
Zwierz.
• Zmiana ustrojowa nie miała większego wpływu na obsadę
stanowisk w sołectwach. Funkcję
tę pełnili: BYLIN – Edmund Konował, GOWARZEWO – Zygmunt Plebanek, KLESZCZEWO
– Eugeniusz Nowicki, KOMORNIKI – Czesław Książkiewicz,
KREROWO – Andrzej Karolczak, KRZYŻOWNIKI – Henryk Lesiński, MARKOWICE
– Jan Mąderek, POKLATKI –
Hieronim Toś, ŚRÓDKA – Marek Tórz, TULCE – Zygmunt Rychlewicz, ZIMIN – Jan Lesiński.
Żaden z radnych nie pełnił funkcji w Samorządzie przez wszystkie
8 kadencji. Najdłużej bo 7 kadencji zaufaniem wyborców cieszył się
Tadeusz Lammel (radnemu należy dodać jeszcze jedna kadencję
w GRN). Spośród sołtysów do dziś
służy swoim mieszkańcom czterech panów: Eugeniusz Nowicki, Czesław Książkiewicz, Henryk Lesiński (w trakcie 2 kadencji
pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Gminy) i Jan Mą-

Budowa sieci telefonicznej w Komornikach

derek (w tym przypadku była jedna kadencja przerwy). W Ziminie
wprawdzie zmieniła się osoba pełniąca funkcję, jednak wszystko zostało w rodzinie, ponieważ po ojcu
Janie sołtysem został syn Stanisław.
A co w Urzędzie Gminy? Tutaj
są osoby, które są wierne tej instytucji i naszej Gminie od samego początku Samorządu (a nawet
dłużej). Są to Genowefa Przepióra (Sekretarz Gminy/Z-ca
Wójta), Irena Plebanek (referat
finansowy), Regina Kujawa (referat finansowy), Zygmunt Sawicki
(referat spraw obywatelskich).
Dotąd, przez wszystkie 8 kadencji, najpierw dzięki zaufaniu radnych, a po wprowadzeniu wyborów
powszechnych z woli większości
wyborców, pełni funkcję wójta gminy niżej podpisany autor artykułu.
Jakie były najważniejsze działania
w pierwszej kadencji odrodzonego
Samorządu Gminy Kleszczewo?
1) II połowa 1990 roku (pierwsze miesiące po wyborach):
– zakup pierwszych 2 komputerów;
– przystąpienie do kompleksowej telefonizacji gminy –
w tym czasie w całej gminie
dostępnych było zaledwie 46
numerów telefonicznych;
– naprawa dróg gruntowych;
2) Rok 1991
– uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy;
– utworzenie gminnej komunikacji autobusowej, a następnie powołanie Zakładu Komunalnego;
– przejęcie prowadzenia przedszkoli;
– budowa dróg: Komorniki Gowarzewo i Gowarzewo-Szewce;
– budowa 1,5 km wodociągu
w Bylinie
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Koncentrator w centrali telefonicznej

Pierwszy numer gazetki „Samorząd”

Gazyfikacja gminy

4) Rok 1993
– przejęcie obsługi sieci wodociągowej od WZUW w Przeźmierowie;
– początek organizacji odbioru
odpadów komunalnych;
– kontynuowana budowa sieci
telefonicznej i gazowej na terenie całej Gminy;
– budowa kanalizacji burzowej
w Ziminie

Budowa chodnika w Nagradowicach
–
–
–

pierwsza rekultywacja parku
w Kleszczewie
sieć komputerowa w UG;
budowa sieci telefonicznej

3) Rok 1992
– gazyfikacja Tulec, Gowarzewa
i Szewc, a następnie realizacja
projektu kompleksowej gazyfikacji Gminy;
– wprowadzenie zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem;
– utworzenie Gminnej Spółki
Wodnej;

Pierwsze autobusy gminnej komunikacji

5) Rok 1994
– pierwsze numery Gazety Mieszkańców Gminy „Samorząd”;
– dokończenie budowy przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej w obrębie
zabudowy
jednorodzinnej
w Tulcach;
– budowa chodnika w Nagradowicach (praca zorganizowana w ramach robót publicznych);
– rozbudowa szkoły podstawowej w Ziminie
W kontekście współczesnych
realiów warto zwrócić uwagę
na szeroki zakres prowadzonych
przedsięwzięć, zarówno organi-

Zakład Komunalny świadczy usługi Spółce Wodnej
zacyjnych, jak i inwestycyjnych.
Obecnie, ze względów formalno-prawnych nie byłoby to możliwe. Każde działanie obwarowane
jest licznymi regulacjami prawnymi, wymagającymi prowadzenia
długotrwałych, i dodajmy kosztownych, „procedur” – to ostatnie słowo, robi współcześnie oszałamiającą karierę, skutecznie
studząc entuzjazm, tak charakterystyczny dla pierwszych lat rozwoju samorządu.

Rozbuowa szkoły w Ziminie (1994 r.)

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Modernizacja dróg gruntowych
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7.
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10.
11.
12.
13.
14.

kwietnia 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo,
na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2020r.
Zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 15/72 położoną w Kleszczewie.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach
obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część
146/21, zlokalizowane w Tulcach.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie – etap I.
Nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych
w miejscowości Poklatki.
Nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo, Kleszczewo oraz
zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
Zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata
2020‒2040.
Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone
w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
Zmiany Uchwały Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo.

Z obrad Rady Gminy

27

maja 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kleszczewo,
na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
1. Zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata
2020‒2040.
4. Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych
w miejscowości Gowarzewo.
6. Rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem.
7. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
8. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Kierownik Referatu Oświaty Pani Magdalena Sołtysiak przedstawiła
Radnym sprawozdanie z realizacji zadań z działalności pożytku publicznego w roku 2019.
A. Zdobylak
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Azbest

U

rząd Gminy Kleszczewo przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Wnioski można pobrać ze strony www.kleszczewo.pl lub
w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 6), tel.
61‒8176‒017/020/033 wew. 124.
Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, posiadające lub
mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego,
na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po złożeniu wniosku
do urzędy gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez w/w podmioty uprawnione stają
się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość
na terenie powiatu poznańskiego.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.
Dotacja wynosi 100% na:
• demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
• zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających
azbest, transport i unieszkodliwienie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających
azbest pochodzą z budżetu powiatu poznańskiego, gminy oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wnioski będą przyjmowane do 15.07.2020 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);
• zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej
sytuacji prawnej nieruchomości);
• pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);
• wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca
zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku);
• wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).
Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest
do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczęcia.
M. Nowicka
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KOMUNIKAT
ZM GOAP

U

przejmie przypominamy, iż
ostatnia nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Nowe
przepisy obowiązywać będą wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych
z terenu ZM GOAP. W celu usystematyzowania informacji nt. zmian
w systemie gospodarowania odpadami ZM GOAP stworzył zakładkę Zmiana systemu od 1 września
2020. Znajdą ją Państwo w poniż-

szym linku: https://www.goap.org.
pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać już po wakacjach. Jednocześnie informujemy,
iż na bieżąco będziemy aktualizować i dodawać treści nt. zmian,
zachęcamy do śledzenia naszej
strony internetowej.
Monika Iwańska
Inspektor Dział Edukacji
Ekologicznej

Wydawca:
Urząd Gminy Kleszczewo
Adres redakcji:
Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo
tel. 61 81 76 020
fax 61 81 76 184

Redaktor naczelny:
Maciej Frąckowiak
tel. 618 176 033 wew. 184
tel. 698 874 424
Skład komputerowy:
Mariusz Mamet | Mac Map
Druk: CHROMA Żary

www.kleszczewo.pl, e-mail: urzad@kleszczewo.pl, gokis@kleszczewo.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
Gazetę oddano do druku 23 czerwca 2020 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać
do redakcji najpóźniej do 27 lipca 2020 r.
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WYBORY PREZYDENTA RP 2020 r.
W dniu 28 czerwca 2020 r. zgodnie z obowiązującym obecnie Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
INFORMACJE OGÓLNE
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców.
I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu,
oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie
wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.
II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
1. Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu
wyborców na wniosek wyborcy
• Wyborca:
– czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały
(w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
– wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
– nigdzie niezamieszkały
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli
najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 23 czerwca 2020r.
złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny
wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie
z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który
nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 7 lipca
2020 r.
UWAGA!
Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku
przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu
stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu
gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.
• Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą
wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
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Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 08 czerwca 2020 r.
do dnia 15 czerwca 2020 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie, mogą złożyć wniosek do dnia 26 czerwca 2020 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie
z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
UWAGA!
Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku
przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu
stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu
gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się
w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców do dnia
26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może
to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania
zaświadczenia.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym
głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu
ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa
się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest
ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż do dnia 10 lipca 2020 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie
udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
3. Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych
takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować
w tych obwodach.
Dyrektor jednostki zobowiązany jest powiadomić osoby przebywające
w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu
wyborów, będą mogli głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
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UWAGA!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw.
II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy,
którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt
śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu
wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy
dniem pierwszego głosowania, tj. 28 czerwca 2020r. dniem ponownego
głosowania.
Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny
i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy
po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej
przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których
utworzono obwody głosowania.
4. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
• Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r., pisemny wniosek o wpisanie
do spisu wyborców w gminie
właściwej dla miejsca czasowego pobytu. We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
adres stałego zamieszkania za granicą, adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.
UWAGA! Wyborcy stale zamieszkali za granicą, wpisani na swój
wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w kraju
w pierwszym głosowaniu, będą ujęci w tym spisie wyborców również
w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury
wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie
możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, która sporządziła
spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie
do głosowania.
• Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować
na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez
konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub
w kraju.
• Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział
w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu
głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również
wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.
III. Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych
obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach
pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia
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przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosownia
korespondencyjnego do 26 czerwca 2020r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania
(tzw. II tury wyborów). Nie może głosować korespondencyjnie również
wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania. Zamiar
głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi
wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 16 czerwca 2020 r.
IV. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do:
1) prawo uzyskiwania informacji o wyborach: terminie wyborów oraz
godzinach głosowania; właściwym dla siebie obwodzie głosowania; lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego; warunkach dopisania wyborcy
niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce
jego stałego zamieszkania; komitetach wyborczych biorących udział
w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach; warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta telefonicznie lub w drukowanych materiałach, w tym w formie elektronicznej. We wniosku,
o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres
stałego zamieszkania.
2) prawo do głosowania korespondencyjnego
Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który
otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania. Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach
leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych
oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza
komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w której wpisany jest do spisu wyborców, najpóźniej do dnia 16
czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca
2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym
dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej
do dnia 26 czerwca 2020 r.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy
również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
3) prawo do głosowania przez pełnomocnika
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
c.d. na str. 14 >>>
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>>> c.d. ze str. 13
z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.
2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.
13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.
13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2
ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) maż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec,
matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.),
małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany
do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji i stanowi załącznik do informacji.
Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane.
Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego
głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r.
W godzinach pracy urzędu gminy. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji; kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej
być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców
w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje
i ujęty jest w rejestrze wyborców.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
1) złożenie najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której
sporządzono akt pełnomocnictwa. W przypadku ponownego głoso-
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wania (tzw. II tura), termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa dnia 10 lipca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć
w godzinach pracy urzędu gminy.
2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 28 czerwca 2020 r. w godzinach
od 700 do 2100, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj.
w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach od 700 do 2100, pod warunkiem, że
pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście
w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu
jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach
głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.
4) prawo do głosowania w wybranym przez siebie lokalu obwodowej
komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować
osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym
dla jego miejsca zamieszkania. Może także
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 12 czerwca
2020 r..
5) prawo do głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
6) prawo do korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania
w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać
w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona
polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie
wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest
obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania
ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach.
V. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
1) przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
2) zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o – utracie przez nich prawa
wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
3) są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
4) zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy spo-
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łecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów;
5) chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie
śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Magdalena Czmoch
Filip Medorowski
Lidia Lammel
Małgorzata Nowicka
Ewa Rybicka
Piotr Sikacz

OBWODY GŁOSOWANIA
Głosowanie w dniu 28 czerwca 2020r. przeprowadzone zostanie na terenie Gminy Kleszczewo w 3 obwodach głosowania:
Poniżej podajemy wykaz i granice obwodów głosowania na terenie
gminy:
Nr obwodu
głosowania
1

2
3

Granice obwodu głosowania
Sołectwo Krzyżowniki,
Sołectwo Śródka, Sołectwo
Krerowo, Sołectwo Zimin,
Sołectwo Markowice,
Sołectwo Poklatki, Sołectwo
Kleszczewo: miejscowości
Bugaj, Lipowiec, Kleszczewo,
Sołectwo Nagradowice,
Sołectwo Bylin
Sołectwo Komorniki, Sołectwo
Gowarzewo, Sołectwo Szewce,
Sołectwo Tanibórz
Sołectwo Tulce

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 6,
63-005 Kleszczewo
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Świetlica wiejska, Gowarzewo ul.
Swarzędzka 14, 63-004 Tulce
Zespół Szkół, ul. Poznańska 1,
63-004 Tulce
Lokal mieści się w nowym skrzydle
szkoły – wejście od ulicy Szkolnej
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 28 czerwca 2020 r.
w godzinach od 7.00 do 21.00.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
Głosowanie przeprowadzą obwodowe komisje wyborcze powołane
przez Wójta Gminy spośród osób wskazanych przez uprawnione podmioty oraz spośród wyborców w następujących składach:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie:
Przewodniczący Komisji:		Marcin Cybulski
Zastępca przewodniczącego:		Klaudia Osiej
Członkowie komisji:
Agata Fibner
Patrycja Guszczak
Paulina Lesińska
Magdalena Surdyk
Iwona Wartecka
Magdalena Wartecka
Andrzej Zwierz
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gowarzewie
Przewodniczący Komisji:
Piotr Białas
Zastępca przewodniczącego:
Marcin Babiak
Członkowie komisji:
Marta Andrzejczak
Magdalena Gradecka
Magdalena Karolczak
Ewa Lammel
Ewa Olejniczak
Maria Wiśniewska
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tulcach
Przewodniczący Komisji:
Elżbieta Zimniak
Zastępca przewodniczącego:
Halina Jeger
Członkowie komisji:
Anita Błażejewska

<<<

LISTA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP 
Zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej kandydatami na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. są:
1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne,
poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie,
członek Wiosny Roberta Biedronia;
2. BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek
Konfederacji Wolność i Niepodległość;
3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący
zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak
Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego,
miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej,
zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy -Europa Christi;
8. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie
zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy
do partii politycznej;
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe
politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego,
miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie,
członek Platformy Obywatelskiej RP;
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie
wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im.Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek
Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

GŁOSOWANIE
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument z fotografią umożliwiającą stwierdzenie jego tożsamości.
Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym
podpisem w rubryce spisu wyborców.
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie
do głosowania znak „x” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego
kandydata
• niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
c.d. na str. 16 >>>
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DOJAZD do LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kleszczewie
Wyborcy niżej wymienionych miejscowości mogą skorzystać z kursu
autobusu wg. następującego rozkładu jazdy:
Miejscowość
Nagradowice
Krzyżowniki
Śródka
Zimin
Krerowo
Markowice
Lipowiec
Kleszczewo

Miejsce zbiórki
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
Ośrodek Kultury- siedziba obwodowej komisji wyborczej

Kurs
9.25
9.30
9.35
9.40
9.45
9.50
9.55
10.00

Ponadto w dniu 28 czerwca 2020r.:
1) na mieszkańców miejscowości Śródka i Krzyżowniki, którzy dowiezieni zostaną autobusem do Tulec na Mszę Św. na godz. 7.45 oczekiwać będzie autobus, który po zakończeniu Mszy Św. (ok. godz. 8.45)
dowiezie ich do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kleszczewie i po głosowaniu zapewni powrót do miejsca zamieszkania
(ok. godz. 9.20)
2) mieszkańcom miejscowości Poklatki zapewnia się możliwość dojazdu do lokalu wyborczego w Kleszczewie i powrót po głosowaniu samochodem Volkswagen Caddy, który odjedzie z pętli autobusowej w
Poklatkach o godz. 12.00.
3) Mieszkańcom miejscowości Bylin zapewnia się dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kleszczewie i powrót po głosowaniu, samochodem Volkswagen Caddy, który odjedzie o godz.13.00
z przystanku autobusowego (Bylin Wieś)

Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gowarzewie
Mieszkańcom miejscowości Komorniki zapewnia się następujący dojazd do lokalu w Gowarzewie :
1) na mieszkańców miejscowości Komorniki, którzy dowiezieni zostaną autobusem do Tulec na Mszę Św. na godz. 7.45 oczekiwać będzie
autobus, który po zakończeniu Mszy Św. ( ok. godz. 8.45) dowiezie
ich do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gowarzewie i po
głosowaniu zapewni powrót do miejsca zamieszkania (ok. godz. 9.20)
2) o godz. 11.00 z przystanku autobusowego przy RSP w Komornikach
odjedzie autobus, który zapewni możliwość dojazdu do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gowarzewie i powrót po głosowaniu
do miejsca zamieszkania.
Mieszkańcom miejscowości Szewce zapewnia się dojazd do lokalu
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gowarzewie i powrót po głosowaniu, samochodem Volkswagen Caddy, który odjedzie o godz.11.00 z przystanku autobusowego.
Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tulcach
Mieszkańcom ul. Średzkiej w Tulcach zapewnia się możliwość dojazdu do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tulcach i powrót
po głosowaniu autobusem, który odjedzie o godz. 13.00 – parking przy
IMAGO.
W przypadku ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020r.
1) głosowanie zostanie przeprowadzone w lokalach obwodowych komisji wyborczych jak w dniu 28 czerwca 2020r.,
2) lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00,
3) dojazd do lokali obwodowych komisji wyborczych zapewniony zostanie na zasadach takich jak w dniu 28 czerwca 2020r.
Genowefa Przepióra

Z archiwum gminnej fotografii
P
andemia koronawirusa Covid 19 namieszała szyki w planach tegorocznych imprez. Wszystkie plenerowe festyny zostały odwołane, łącznie z Dniami Gminy Kleszczewo – największym plenerowym wydarzeniem artystyczno – rekreacyjnym, jakie od wielu lat
odbywa się w naszej „małej ojczyźnie”. Świętowanie XXX-lecia sa-

1991 rok – pierwsza scena wykonana przez lokalnego rzemieślnika, na potrzeby dożynek gminnych

16

morządu terytorialnego trzeba przełożyć na przyszły rok, a my wykorzystajmy to jako pretekst do fotograficznych wspomnień. Przypomnijmy sobie jak święto naszej gminy wyglądało w roku 1991
i w 2019.
MF

2019 – Dni Gminy Kleszczewo, w pełni profesjonalna oprawa techniczna i scena, która wśród wielu
gwiazd gościła także zespół IRA

maj 2020 r.
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Sport i kultura w czasach pandemii

Konserwacja stadionu lekkoatletycznego

K

oronawirus Covid 19 narobił
sporego spustoszenia w działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, który w połowie marca zmuszony był
zamrozić działalność wszystkich
sekcji sportowych, wstrzymać organizację zajęć edukacyjnych, wydarzeń sportowych i kulturalnych,
a także możliwość udostępniania
swojej infrastruktury, w tym boisk i hal sportowych w Kleszczewie
i Tulcach. To wyhamowanie dotyczyło także działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kleszczewie i jej filii w Tulcach.
Był to czas w którym działalność
GOKiS skupiła się na pracach po-

Zajęcia rekreacyjne prowadzi Justyna Cichocka
rządkowych, konserwacyjnych i administracyjnych. Kolejne tygodnie
przynosiły i przynoszą możliwość
stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania, choć daleko
jeszcze do standardów, do których
przywykliśmy.

Sport

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zawieszenia działalności wszystkich sekcji
oraz zajęć sportowych i zamknięcia wszystkich obiektów Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie i Tulcach. Zawodnicy przygotowujący się do zbliżającego się
sezonu wypadli z rytmu treningo-

Obiekty sportowe przygotowane na otwarcie
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wego, a brak dostępu do infrastruktury stał się uciążliwy dla zwolenników aktywnego spędzania czasu.
Odwołane zostały wszystkie imprezy sportowe, z jednym wyjątkiem –
25 kwietnia odbył się za pośrednictwem internetu Wiosenny Maraton
Fitness, który w zminimalizowanej formie przeprowadziła on-line
Justyna Cichocka (piszemy o tym
w osobnym artykule).
Pierwsze zmiany nastąpiły 4
maja, kiedy w oparciu o rządowe wytyczne dotyczące korzystania w czasie pandemii z obiektów
sportowych na otwartym powietrzu, GOKiS udostępnił swoje boiska w Tulcach i Kleszczewie. Konieczność rezerwacji terminów
i używania własnego sprzętu, dezynfekcja rąk, limit ilości użytkowników do 6 osób na jedno boisko
i inne ograniczenia były uciążliwe,
ale dały możliwość wznowienia
szeregu aktywności, w tym sekcji
karate i badmintona w okrojonym
zakresie. Kolejny oddech nastąpił 18 maja, kiedy zwiększone zostały limity osób korzystających
jednocześnie z boisk do 14, a także udostępniono boiska na halach
sportowych. Z tej możliwości sko-

rzystała m.in. sekcja tenisa stołowego, która niecierpliwie wyczekiwała wznowienia treningów
z zachowaniem należytych wymogów sanitarnych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja wprowadziło możliwość zwiększenia limitu osób korzystających z boisk sportowych
do 150, ale GOKiS w porozumieniu z Wójtem gminy Kleszczewo
zdecydował nie wprowadzać kolejnych poluzowań z uwagi na wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się
wirusa Covid 19.

Kultura

Niemal od początku wprowadzania ograniczeń w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie cała
jego możliwa do przeniesienia
na płaszczyznę internetu działalność kontynuowana jest w ramach trwającej od 18 marca akcji
Dzień Dobry Pomysłowy w formie on-line. Na facebook’owym
profilu GOKiS w Kleszczewie regularnie pojawiają się kolejne realizacje o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Wśród
ponad czterdziestu filmów in-

Lekcje gry na pianinie prowadzi Mateusz Doniec

Nasze sprawy
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Michał Chrzanowski naucza gry na gitarze

<<<

Kwarantanna wypożyczanych książek

Zajęcia plastyczne realizuje Maria Gowarzewska

dla czytelników. Każdy Czytelnik
chcący skorzystać ze zbiorów zobowiązany jest do przybycia do Biblioteki w maseczce i rękawiczkach. Biblioteka zapewnia przy wejściu płyn
do dezynfekcji dłoni. Wszyscy użytkownicy biblioteki są zobowiązani
do przestrzegania zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, których treść wywieszono
przy wejściu do pomieszczeń bibliotecznych. Zachęcamy wszystkich
Czytelników do zamawiania interesujących książek drogą telefoniczną lub e-mailem. Nasz katalog dostępny jest on-line na stronie: www.
kleszczewo-gbp.sowwwa.pl. Zamówienia można składać pod numerami telefonów oraz mailowo: Biblioteka w Kleszczewie – tel. 61 8176
219, e-mail: biblioteka.kleszczewo@

wp.pl Filia w Tulcach – tel. 61 8727
303, e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl.
Książki zwracane przez Czytelników
podlegają 5 dniowej kwarantannie.
Podczas wakacji letnich biblioteki będą funkcjonowały
następująco:
– Biblioteka w Kleszczewie w lipcu będzie nieczynna,
natomiast w sierpniu będzie
czynna w godzinach: 8.00 –
16.00 z przerwą na dezynfekcję
od 12.00 do 13.00.
– Filia w Tulcach w lipcu będzie czynna w godzinach: 8.00 –
16.00 z przerwą na dezynfekcję
od 12.00 do 13.00.
KP

GOKiS biało-czerwony

2

W świat kulinariów wprowadza Beata Bukowiecka
struktażowych, które opublikowano do tej pory, znaleźć można
zajęcia gimnastyczne, warsztaty
kulinarne, lekcje gry na pianinie
i gitarze, czy plastyczne warsztaty
Kreatywnej Kwarantanny. Nagrania realizują związani z działalnością GOKiS instruktorzy.
Gminny
Ośrodek
Kultury
i Sportu w Kleszczewie planuje
powrót do stacjonarnych zajęć artystycznych, które z uwagi na konieczność zmiany formuły Akcji
Lato i rezygnacji z wycieczek wyjazdowych – kontynuowane będą
także przez okres letni, z zachowaniem wytycznych opracowanych
na czas pandemii przez rząd RP
i Główny Inspektorat Sanitarny.
MF

Biblioteki

W ramach II etapu łagodzenia
obostrzeń zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej i służb sanitarno-epidemiologicznych umożliwiono otwarcie bibliotek. Od 11 maja
2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczewie i filia w Tulcach są
czynne: poniedziałek, wtorek w godzinach 11.00‒13.00 i 14.00‒16.45;
w środę, czwartek, piątek w godzinach: 10.00‒12.00 i 13.00‒15.45.
Czytelnicy mogą oddawać i wypożyczać książki w specjalnie wyznaczonym miejscu zabezpieczonym
pleksi. Książki podaje bibliotekarz.
Nie ma możliwości korzystania
ze zbiorów udostępnianych na miejscu (w tym czasopism) oraz z dostępu do komputerów przeznaczonych

maja obchodzone było
Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które wprowadzono na mocy ustawy z 20 lutego
2004 roku. Z kolei dzień później
– Narodowe Święto Trzeciego Maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a ustanowione w 1919 i ponownie
w 1990 roku.

Z uwagi na stan pandemii obchody tych świąt miały wymiar
symboliczny. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Kleszczewie
udekorował wszystkie swoje obiekty polskimi flagami i opublikował
w internecie krótki film zachęcający
mieszkańców gminy do podobnego działania, w myśl ogólnopolskiej
akcji „Niepodległa #mojaflaga”.
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Prosto z półki
Piotr Stefaniak

Kard. Stefan
Wyszyński

Autor przywołuje w książce
Prymasa Tysiąclecia, który pro-

wadził Kościół, swój Naród i Polskę przez mroczną, ponurą noc
stalinowską i dekady komunistycznego zniewolenia.
Kim był Stefan Wyszyński?
Bezsprzecznie mężem opatrznościowym, apologetą wolności
Kościoła i swobody, wyznawania
wiary przez człowieka w czasach
ideologii socjalizmu.
Zapłacił za to wielką cenę,
zwłaszcza w postaci powszechnego niezrozumienia.
Prześladowany przez komunistów stał się opoką dla zgnębionego i łaknącego wolności i sprawiedliwości Narodu.
Źródło: Wydawca”
Arystoteles”

Christopher Duncan, Susan Scott

Czarna śmierć:
epidemie Europy
od starożytności
do czasów
współczesnych.

Czarna śmierć, czyli epidemia
dżumy, pojawiła się nagle w 1347
roku na Sycylii i w ciągu 3 lat zabiła
połowę ludności Europy. Skąd przyszła? Jakie są jej korzenie? Czy może
pojawić się znowu? Autorzy, opierając się na wiarygodnych dowodach,
obalili istniejące od setek lat przekonanie, iż za epidemie nawiedzające średniowieczną Europę była odpowiedzialna dżuma dymienicza.
Dotarli do bezcennych relacji naocznych świadków. Z informacji za-

Tydzień Bibliotek 2020

Z

inicjatywy
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
w dniach 8‒15 maja już po raz 17
obchodziliśmy ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który rozpoczął
się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. W tym miejscu chcemy podziękować Panu Dyrektorowi
Maciejowi Frąckowiakowi oraz
Czytelnikom za życzenia.
Hasło tegorocznej edycji święta
bibliotekarzy brzmiało „Zasmakuj
w Bibliotece”. W tym roku świętowaliśmy nietypowo, w zamknięciu
i izolacji od naszych Czytelników,
a wszelkie działania z powodu epi-

demii koronawirusa przenieśliśmy
do przestrzeni wirtualnej.
Przez cały tydzień Czytelnicy
rozwiązywali zagadki literackie. Pojawiła się też krzyżówka z hasłem
tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Natomiast 14 maja o godzinie
16.00 odbyło się spotkanie z Bajanką, oczywiście online. Pani Monika
śpiewająco przywitała się z uczestnikami spotkania i na początek
przypomniała uczestnikom spotkania, iż oprócz tradycyjnie wypożyczanych bajek, powieści i opowiadań, istnieje możliwość korzystania
z książek typu słowniki, encyklopedie. Przypomniała, że są książki,
które zawierają tyko ilustracje ale
są też takie bez obrazków. Punktem
centralnym było czytanie Książki
bez obrazków. Uczestnicy spotkania mieli wykonać ilustracje do tej
książki. Były też ćwiczenia z dykcji
i zabawa językiem polskim. Zaprosiliśmy też do napisania piosenki
do znanej melodii o bibliotece, zachęcającej do odwiedzin w naszych
bibliotekach.
Cieszymy się z licznego uczestnictwa w święcie Tygodnia Bibliotek. Mamy nadzieję, że spotkanie było dla dzieci wspaniałą
przygodą rozwijającą wyobraźnię i pamięć oraz co najważniejsze zmotywowało do sięgania
po książki!
V.L., K.P.
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wartych w księgach parafialnych
odtworzyli życie w czasach zarazy,
prześledzili losy zamkniętych społeczności skazanych na zagładę,
ukazali heroizm mężczyzn, kobiet,
rozpacz osieroconych dzieci.
Źródło: Wydawnictwo
Bellona

maj 2020 r.
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Nowinki z „balbinki” z Gowarzewa
marzec i kwiecień
W marcu i kwietniu „Balbinka”
niespodziewanie zamilkła. Jeszcze
zdążyliśmy, na szybkiej Radzie Pedagogicznej, przygotować się do nowej
rzeczywistości w sytuacji pandemii.
Potem, zgodnie ze zmieniającymi
się zaleceniami, cała kadra przystąpiła do odnowienia kontaktu z wychowankami. Stęsknione, wysyłałyśmy
różne „sygnały dobra”.
Ruszyły zdalne, właściwie dostosowane zajęcia. Rodzice wspomagali wykonanie niektórych działań. Gorące
linie internetowe i telefoniczne, umożliwiły serdeczne kontakty. Dzięki wysyłanym filmikom wszyscy obejrzeli
i naśladowali tańce, mogli uczestniczyć
także np. w zabawach ruchowych.
Ciocia Marysia, Kaja i Justynka
przygotowały i nagrały przedstawienie musicalowe pt. „O trzech siostrach, które odkryły, że w przyjaźni
siła”. Klimatyczne utwory m.in. z repertuaru Abby, wzruszały i podkreślały charakter przedstawienia. Najważniejsze to żyć w zgodzie i sobie
pomagać. Wspólne tańce „trzech
sióstr” dodatkowo uprzyjemniły
wszystkim oglądanie występu.
Uczciliśmy Święto Chrztu Polski
filmikiem ze sprytnie połączonymi
i powiewającymi biało-czerwonymi
nauczycielkami.
Tęsknimy i czekamy na spotkanie
z dziećmi, salami, kadrą, placem zabaw. Bardzo wyczekujemy, kiedy Korona wirus zniknie i „Balbinka” całkiem otworzy swoje podwoje. Mamy
nadzieję że zawieszenie zajęć niedługo będzie odwołane. Nie możemy się
doczekać…
Gęsie Pióro

To i owo z sołectwa Tulce

O

gólnie jest smutno, ale wprawię Państwa w dobry nastrój.
Popatrzcie Państwo jak pięknie zakwitł dla nas nasz skalniak przed
świetlicą, od razu robi się przyjemnej patrząc na kwiaty. Przez sytuację, z którą się wszyscy borykamy
umykają nam dobre, sprawdzone
imprezy. Nasze sławne sprzątanie
lasu nie udało się, a jest to wspaniałe spotkanie, na które przychodzi coraz więcej osób, na czele
z Panem Wójtem i leśnikami. Kończy się to zawsze smacznym poczęstunkiem. Następnie zaplanowaliśmy dwa rajdy rowerowe – kocham
rower nie mogę się doczekać kiedy

wyruszymy nową trasą, zaplanowaną i sprawdzoną przez wspaniałego rowerzystę i dobrego przyjaciela z rady sołeckiej. Cieszę się, że
mam tak dobrego człowieka w radzie sołeckiej.
Ciągle rozmyślam czy damy
radę i wyruszymy w plener. Teraz
jest tak pięknie, aż się chce wreszcie wyjechać – ale nie organizację
rajdu musimy zawiesić. Najgorsza
jest ta niewiadoma sytuacja. Bądźmy jednak dobrej myśli, na pewno
kiedyś wyruszymy.
Z serdecznym pozdrowieniem
Sołtys Tulec z Rada sołecką
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Światowy Dzień Świadomości
o Autyzmie

2

kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Świadomości
o Autyzmie. W naszej szkole ten
dzień zajmuje wyjątkowe miejsce.
W tym roku obchodziliśmy go trochę inaczej niż do tej pory. Uczniowie zapoznali się z prezentacją
na temat autyzmu i przygotowali niebieskie puzzle, które ozdobi-

ły tło na naszym szkolnym facebooku. A dlaczego puzzle? Ponieważ
puzzle to międzynarodowy symbol
autyzmu. Bo świat osób ze spektrum autyzmu jest jak gigantyczna
układanka, taka bez podpowiedzi.
Nauczyciele wspomagający
Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ziminie

maj 2020 r.

Zimin express

G

azetka szkolna „Zimin
express” została założona przez koło polonistyczne
w Szkole Podstawowej w Ziminie. Pierwsze wydanie miało
miejsce 1 marca 2020 roku. Pierwotnym założeniem było, iż gazetka będzie miesięcznikiem
ukazującym się pierwszego dnia
każdego miesiąca. Niestety czas

Święta majowe

Mali artyści
w wielkim
świecie sztuki

P

olska to nasz kraj, jest też naszą Ojczyzną, którą powinniśmy kochać i szanować. Ktoś
kto darzy miłością swoją Ojczyznę, jest dumny z bycia Polakiem
– jest nazywany patriotą. Znajomość ważnych wydarzeń historycznych, polskich tradycji i obyczajów oraz symboli narodowych
jest bardzo ważna dla każdego
Polaka – patrioty. 1 maja – Święto Pracy, 2 maja- Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja
to święto uchwalenia Konstytucji – uchwalona 3 maja 1791. Jan
Paweł II napisał o patriotyzmie:

K

wietniowy tydzień w klasie
1. upłynął na poznawaniu
różnych dziedzin sztuki. Dzieci
przeniosły się do świata muzyki,
teatru czy malarstwa. Na zakończenie wcieliły się w rolę artysty
– malarza lub rzeźbiarza i mogły
stworzyć swoje dzieło przy użyciu
pędzla, masy solnej czy plasteliny.
K.Piechowiak
K.Ignaszak

„Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w dekalogu, to odpowiedź
jest jednoznaczna. Wschodzi on
w zakres czwartego przykazania,
które zobowiązuje nas, aby czcić
ojca i matkę. Mamy czcić rodziców, gdyż oni reprezentują wobec
nas Boga Stwórcę. Patriotyzm zawiera w sobie taką postawę wewnątrz w odniesieniu do Ojczyzny,
która dla każdego prawdziwie jest
matką. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste. Ojczyzna
jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem.”
Nauczyciele
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pandemii pokrzyżował plany
i następne numery ukazały się
kolejno: 11 kwietnia (no. 2), 17
maja (no. 3).
„Zimin express” to dzieło
przede wszystkim uczniów, którzy chcą w swoich artykułach
przybliżyć życie szkoły, podzielić
się swoimi poglądami pomysłami. Dzięki przeprowadzaniu wywiadów uczą się interakcji z drugim człowiekiem w półoficjalnej
sytuacji, otwierają się na świat,
szukając pomysłów do artykułu.
Uczniowie są prawdziwymi reporterami, zbierającymi materiał
badawczy.
W gazetce można odnaleźć
stałe rubryki: święta zawiązane
z danym miesiącem, „kącik zdrowotny” pełen zdrowych rad oraz
przezabawny „humor szkolny”.
Uczniowie i nauczyciele w każdym miesiącu oczekują z niecierpliwością kolejnego numeru.
Magdalena Wójcik

Ze szkolnego podwórka
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Wieści z klasy 1

P

od koniec kwietnia podczas
lekcji online rozmawialiśmy
o konieczności chronienia zwierząt oraz wspólnie stworzyliśmy
bank pomysłów, jak każdy z nas
może dbać o zwierzęta. Następnie

wykonaliśmy dowolną techniką
zwierzę chronione w Polsce. Oto
kilka efektów naszej pracy.
K. Piechowiak
K. Ignaszak
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Sprawdzian predyspozycji językowych w tuleckiej szkole

W

prowadzenie
zdalnego
nauczania i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami sprawiły, że zapowiadany na przełom marca i
kwietnia sprawdzian predyspozycji językowych - pierwszy etap
rekrutacji szóstoklasistów do
oddziału dwujęzycznego, który
otwarty zostanie w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach, mógł odbyć się dopiero na początku
czerwca, gdy MEN zezwoliło na
pojawienie się uczniów w szkole.
5 czerwca między godzinę 13.00
a 13.40 kolejne grupy szóstoklasistów liczące po 11 uczniówpo uprzedniej dezynfekcji sali,

zycznego przyjętych zostanie 20
z nich.
Uczniowie, którzy pomyślnie
przejdą cały proces rekrutacji,
od siódmej klasy, oprócz zwiększonej do 5 liczby lekcji języka
obcego, będą uczyć się w systemie dwujęzycznym przedmiotów
ogólnokształcącym takich jak
biologia, chemia i geografia, na
których niektóre treści wprowadzane będą w języku angielskim.
Dzięki temu uczniowie zdobędą
umiejętności językowe z różnych
dziedzin i, co najważniejsze, nabędą swobody w posługiwaniu
się językiem obcym.
ASZ
właściwym rozstawieniu stolików i dezynfekcji rąk - rozpoczynały pracę z tekstem, który
sprawdzał ich pamięć i intuicję
językową. Nie pojawiło się ani
jedno zadanie, w którym należało wykorzystać wiedzą i umiejętności z języka angielskiego.
Młodzież miała natomiast do
czynienia z łaciną – językiem
martwym, sztucznym językiem
stworzonym przez autorów testu specjalnie na potrzeby naszej szkoły, czy z elementami zaczerpniętymi z takich języków
jak słowacki, duński, chorwacki
czy portugalski.
Do testu przystąpiło 44
uczniów a do oddziału dwuję-

Światowy Dzień Ziemi

Z

okazji Światowego Dnia
Ziemi uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ziminie przygotowali piękne kartki z kalen-
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darza aby w ten sposób przypomnieć każdemu o tym ważnym
dla nas wszystkich dniu. Musimy dbać o nasz dom, a jest nim

nasza Planeta. Drodzy uczniowie pragnę gorąco podziękować
Wam za tak liczny udział w naszej akcji. Przedstawiamy kilka

prac, większy wybór zobaczyć
na naszym szkolnym profilu Facebook.
Estera Bednarek
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Sekcja badmintona wraca do treningów

W

raz z kolejnymi etapami
odmrażania gospodarki,
działająca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie sekcja badmintona stopniowo
wracała do treningów. Początkowo treningi ogólnorozwojowe odbywały się na boisku zewnętrznym, a gdy zostały otwarte także
hale sportowe – rozpoczęte zostały treningi specjalistyczne. Oczywiście po tak długiej przerwie
powrót do formy zajmie tro-

chę czasu ale zawodnicy wrócili
do treningów z pełnym zapałem.
Wszystkie turnieje zostały przełożone na początek nowego roku
szkolnego. Przed nami intensywna praca i mamy nadzieję, że najlepsi zawodnicy, którzy objęci są
szkoleniem Kadry Województwa
Wielkopolskiego będą mogli wyjechać na obozy sportowe przygotowujące do nowego sezonu sportowego.
W. Szkudlarczyk

Internetowy Maraton
Fitness

T

radycyjnie już – w kwietniu
– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie zorganizował coroczny Wiosenny
(mini) Maraton Fitness.
Ponieważ przez koronawirusowe zamieszanie wydarzenie
to nie mogło się odbyć się w klasycznej formie, która gromadziła w hali sportowej w Tulcach
zwykle kilkadziesiąt sympatyczek aktywnego spędzania czasu – GOKiS zaprosił chętnych
przed internetowe odbiorniki.
Wiosenny Maraton Fitness odbył się 25 kwietnia na żywo, on-

-line, na facebook’owym profilu Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kleszczewie. Tegoroczna edycja miała nieco krótszą formułę (stąd “mini” w nazwie), ale niezmiennie – w rolę
prowadzącej wcieliła się Justyna
Cichocka. Wśród ćwiczeń znalazły się elementy zumby, tabaty
i relaksującej jogi.
Dostęp do online’owej transmisji był bezpłatny. Nagranie całości
nadal jest dostępne w Internecie,
a do tej pory obejrzało je ponad
siedemset osób.
MF

Pomysł na nudę

Z

namy zwycięzcę konkursu fotograficznego pt. Mój
pomysł na nudę. Rzecz polega-

su – Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kleszczewie. Użytkownicy portalu mogli oddawać swo-

ła na tym, aby pokazać na zdjęciu
jak kreatywnie można radzić sobie
w domu z nudą w trudnym czasie
walki z zagrożeniem wirusowym.
Do udziału w zabawie nie był potrzebny dobry aparat, ale dobry
pomysł na działanie. Do 10 kwietnia każdy chętny mógł udostępnić
swoją fotografię na facebook’owym
profilu organizatora konkur-

je głosy – wygrać miało zgłoszenie,
które otrzymało największą ilość
polubień i innych reakcji. Zwycięzcą konkursu została Kasia Matecka, która zaprezentowała m.in.
jak razem ze swoim synem produkuje płyn do dezynfekcji.
Gratulujemy dobrego pomysłu
i wygranej.
MF
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7.04. Likwidacja plamy oleju
• 7 kwietnia 2020 r. jednostka OSP Krzyżowniki -Śródka
została
zadysponowana do usunięcia plamy oleju
w miejscowościach Śródka
i Krzyżowniki.
• 23 kwietnia 2020 r. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej w miejscowości Bugaj
k. Kleszczewa. Auto osobowe dachowało po czym wpadło na teren posesji. Kiedy kierowca samochodu rozmawiając
ze świadkiem zdarzenia usłyszał sygnały dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych, zaczął
uciekać. Po około 30 minutach został złapany w Środzie
Wielkopolskiej przez świadka.
Na miejscu także: JRG6, Policja, ZRM.
• 10 maja 2020 r. jednostka OSP Krzyżowniki -Śródka została zadysponowana
do pożaru drewnianego pomieszczenia
gospodarczego
w miejscowości Dachowa, ul.
Olimpijska. Na miejscu także
OSP Kamionki, JRG 7.

23.04. Kolizja w Bugaju
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10.04. Pożar w Dachowej
• 10 maja 2020 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru stogu siana
przy drodze gruntowej pomiędzy miejscowościami Gowarzewo-Szewce. Na miejscu także:
OSP Gowarzewo.
• 27 maja 2020 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do pożaru między
budynkami jednorodzinnymi
w miejscowości Siekierki Wielkie. Po dojechaniu na miejsce
i rozpoznaniu zagrożenia okazało się, że to tylko ognisko.
Na miejscu także: OSP Gowarzewo, OSP Kostrzyn.

10.05. Pożar stogu siana (Gowarzewo-Szewce)

• 28 maja 2020 r. jednostka OSP
Kleszczewo została dwukrotnie
zadysponowana do monitoringu PPOŻ w miejscowości Trzek.
Na miejscu także OSP Gowarzewo, JRG6.
• 3 czerwca 2020 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do wypadku drogowego dwóch pojazdów ciężarowych na drodze ekspresowej S5
(kierunek Poznań, 31km). Dwie

10.05. Pożar stogu siana (Gowarzewo-Szewce)

27.05. Pożar w Siekierkach Wielkich

Nasze sprawy
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28.05. Monitoring PPoż w Trzeku
osoby poszkodowane przetransportowane do szpitala. Na miejscu także: OSP Kostrzyn, JRG6,
JRG3, Oficer Operacyjny miasta
Poznań, ZRM, Policja, Patrol S5.
• 3 czerwca 2020 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do załączonego systemu eCALL w samochodzie osobowym na drodze ekspresowej
S5 w pobliżu węzła Kleszczewo.
Po dojechaniu na miejsce wskazane przez automatyczny system informowania o wypadku,

03.06. Wypadek na A2
nie zastaliśmy żadnych pojazdów biorących udział w jakimkolwiek zdarzeniu. Na miejscu
także: OSP Gowarzewo, JRG6.
• 3 czerwca 2020 r. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do pożaru samochodu osobowego na węźle
Poznań Wschód, kierunek
Gniezno. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu także: OSP
Krzyżowniki-Śródka,
ZRM,
Policja, Służba Utrzymania Autostrady.

03.06. Zgłoszenie eCall na trasie S5

Zakup specjalistycznych
ubrań na wyposażenie
jednostki OSP
Krzyżowniki‑Śródka

J

ednostka OSP Krzyżowniki – Śródka zakupiła 6 sztuk ubrań specjalnych najwyższej jakości z firmy Scantex, model Raptor NXT+,
dzięki dofinansowaniu w kwocie 14.500 zł od Fundacji PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza oraz ze środków budżetu Gminy.
Bardzo dziękujemy za pomoc!
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Pakiety dla seniorów

W

dniach 18 i 20 kwietnia
2020 r. druhowie jednostki OSP Krzyżowniki – Śródka
na polecenie Pana Wójta roznosili pakiety dla seniorów za-
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wierające maseczki i rękawiczki
w miejscowościach Krzyżowniki i Śródka oraz w miejscowościach Zimin, Krerowo i Nagradowice.
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Kronika policyjna
• 10.04.2020 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KP
Swarzędz dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Ford, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• W czasie od 19.04.2020 r. do
20.04.2020 r. w miejscowości
Tulce nieustalony dotąd sprawca dokonał kradzieży przyczepy
lekkiej m-ki SAM. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W czasie od 20.04.2020 r. do
21.06.2020 r. w miejscowości
Tulce nieustalony dotąd sprawca
dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Mercedes-Benz,
powodując
łączną wartość strat w wysokości 180000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz
• 24.04.2020 r. w miejscowości Bugaj funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Audi, który znajdował się w stanie po użyciu
alkoholu. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 30.04.2020 r. w miejscowości Kleszczewo funkcjonariusze OP Kleszczewo dokonali
zatrzymania kierującego rowerem, pomimo posiadania Sądowego zakazu prowadzenia rowerów. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz..
• 02.05.2020 r. w miejscowości Bylin funkcjonariusze KP
Swarzędz dokonali zatrzymania
kierującego pojazdem m-ki Renault, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• 04.05.2020 r. w miejscowości
Tulce dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży pojazdu m-ki Mazda 3, powodując
łączną wartość strat w wysokości 60000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 06.05.2020 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KP
Swarzędz dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Ford, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• 13.05.2020 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali
zatrzymania kierującego pojaz-

dem m-ki Ford, który posiadał
Sądowy zakaz poruszania się
pojazdami. Postępowanie prowadzi KP Swarzęd
• 20.05.2020 r. w miejscowości Tukce funkcjonariusze KP
Swarzędz dokonali zatrzymania
trzech osób posiadających przy
sobie środki narkotyczne. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 20.05.2020 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze OP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Rover, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.

gończym, w celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego.
• 10.06.2020 r. w miejscowości
Tulce funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Rover,
który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 15.06.2020 r. w miejscowości
Kleszczewo funkcjonariusze OP
Kleszczewo dokonali zatrzymania sprawcy kierowania gróźb
karalnych. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W czasie od 16.06.2020 r.
do 17.06.2020 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalo-

DZIELNICOWI NA TERENIE
GMINY KLESZCZEWO:

• W czasie od 24.05.2020 r.
do 07.06.2020 r. w miejscowości Śródka dotąd nieustalony sprawca, dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 1600 zł
z terenu domu jednorodzinnego. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 29.05.2020 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Skoda, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 03.06.2020 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze OP
Kleszczewo dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej listem

ny sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Renault Megane,
powodując łączną wartość strat
w wysokości 60000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 17.06.2020 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze WRD
KMP Poznań dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej
w celu ustalenia miejsca pobytu.

boisku sportowym w miejscowości
Gowarzewo.
• Dzielnicowy miejscowości Tulce (zastępstwo pełni st. sierż.
Tobiasz Leśniarek) realizuje
plan działania priorytetowego
w zakresie ograniczenia przestępstw polegających na kradzieży elementów wyposażenia
pojazdów na terenie miejscowości Tulce, tel. 61‒84‒132‒90 lub
tel. służb. 786‒936‒066
Wszelkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat w/
wym. zdarzeń, a w szczególności kradzieży i kradzieży z włamaniem, proszone są o kontakt pod
w/w numerami telefonów.
Sporządził:
sierż. szt. Marcin Pakulski

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH:
• Ogniwo Prewencji w Kleszczewie przy ul. Sportowej 3, tel.
61‒84‒132‒90
• Komisariat Policji w Swarzędzu przy ul. Grudzińskiego 30a,
tel. 61‒84‒148‒00

• Kierownik Ogniwa Prewencji w Kleszczewie: p.o. sierż.
szt. Marcin Pakulski, tel.
61‒84‒132‒90 lub 519‒064‒718
• Dzielnicowy wszystkich miejscowości na terenie gminy Kleszczewo (z wyjątkiem miejscowości Tulce) st. sierż. Tobiasz
Leśniarek, tel. 61‒84‒132‒90
lub tel. służb. 519‒064‒677
Dzielnicowy realizuje plan działania priorytetowego w zakresie
wyeliminowania przypadków spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu wiaty rekreacyjnej przy
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USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

Stomatologia – protetyka
Nagradowice 11, gmina Kleszczewo
(budynek przychodni)

Poradnia
Stomatologiczna
SWARODENT
Zapraszamy: pn-pt

tel. 61 817 64 68
kom. 515 121 645

• Bezpłatne przeglądy (NFZ)
• Bezpłatne leczenie zębów (NFZ)
• Bezpłatne protezy (NFZ)
• RTG oraz pełen zakres
usług odpłatnych.

TULCE
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Krzyżówka
Swoje usługi poleca właścicielka Salonu Fryzjerskiego i Solarium – Justyna Ławniczak – Tulce ul. Fiołkowa 2,
tel. 516 76 77 66 – sponsor nagrody za rozwiązanie hasła krzyżówki

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 27 lipca 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że przesłanie hasła jest równoznaczne zgodzie na wydrukowanie imienia i nazwiska zwycięzcy.
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali rozwiązanie krzyżówki. Nagrodę w postaci bonu o wartości 35 zł na usługi w Salonie Fryzjerskim – Solarium
pani Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „Szlachetne zdrowie”,
wylosowała Ewa Polasiak z Tulec. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

Łamigłówki dla najmłodszych
1. Znajdź i zakreśl następujące wyrazy:
DRUK, ILUSTRACJA, KOREKTOR, KSIĄŻKA, KSIĘGARZ,
PAPIER, PISARZ, TŁUMACZ, WYDAWCA.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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