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GMINNE ABC

GOSPODARKA
ODPADAMI OD TEORII
DO PRAKTYKI

Od czasu gdy gospodarka odpadami w Polsce stała się zadaniem obligatoryjnym gmin, już po
raz drugi organizujemy system ich
zbiórki i zagospodarowania.
Za pierwszym razem, w gronie
9 gmin zdecydowaliśmy, że biorąc pod uwagę możliwość sprostania standardom gospodarki
odpadami, jakie zostały wyznaczone w planach wieloletnich powinniśmy rozwiązywać problem
wspólnie. Połączyliśmy siły z Poznaniem, dla którego współpraca
była również korzystna, ponieważ
ubiegano się o wsparcie na budowę
spalarni odpadów, a objęcie wnioskiem ościennych gmin zwiększało szanse na pozyskanie dotacji unijnej. Wprawdzie nie obyło
się bez turbulencji, ale należy ocenić, że wspólny projekt się udał.
Bez wątpienia system w stosunkowo szybkim czasie zbliżył nas
do standardów najbardziej rozwiniętych krajów Europy, które do
takiego stanu dochodziły przez
dziesięciolecia. Podejmując współpracę w takim wariancie zakładaliśmy, że biorąc pod uwagę skalę
działalności jest szansa na obniżenie kosztów. Koronnym argumentem uzasadniającym takie podejście była możliwość korzystania ze
spalarni odpadów, która nie tylko
pozwoliła na uniknięcie wysokich
opłat za składowanie odpadów
na wysypiskach, co jest prawdziwą zmorą gmin, ale pozwalała na
uzyskiwanie dochodów z termicznego przetwarzania masy na energię, przez co koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych jest
niewspółmiernie niższy od metod
tradycyjnych.
Nie zamierzam stawiać diagnozy dlaczego tak wzorcowy projekt
współpracy aglomeracyjnej zawa-

2

lił się niespodziewanie jak domek
z kart z inicjatywy wiodącego partnera, jednak należy zwrócić uwagę na czynnik, który wymieniano
w kontekście tych decyzji – problemem rzucającym cień na wzajemne relacje biznesowe była kwestia związana z szybko rosnącymi
kosztami systemu – a dokładniej,
kto za kogo płaci.
Jesteśmy przed rozstrzygnięciem, czy mieszkańcy Poznania
dopłacali do systemu gospodarki odpadami w gminach – jak to
przedstawił Prezydent Miasta, czy
też może jest inaczej. Ponieważ dotychczasowy układ krystalizował
się kilka lat, to powstanie nowego
rynku usług też może zająć trochę
czasu, kto skorzysta, a kto straci ?
Dowiemy się za jakiś czas...
Przygotowując założenia sytemu, który będzie działał od 1
stycznia 2022r. nie możemy lekceważyć obecnych uwarunkowań
dotyczących wysokich kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów. W przypadku naszej gminy – jak wynika z danych z ZM
GOAP są one w przeliczeniu na
mieszkańca najwyższe w związku międzygminnym. Musimy pogodzić się z pewnym ograniczeniem zakresu usług z jednej strony,
a z drugiej szukać takich rozwiązań, które mogą przyczynić się do
zwiększenia konkurencyjności na-

szego terenu i zapewnienia warunków sprzyjających obniżeniu wartości ofert.
Jednym z istotnych posunięć jest
pozostawienie po stronie właścicieli posesji obowiązku zakupu
i utrzymania we właściwym stanie pojemników. Wbrew pozorom, w perspektywie czasu jest
to posunięcie korzystne z punktu
widzenia klientów systemu. Wykonawcy musieli dotąd ujmować
w kosztach usługi zakup i utrzymanie pojemników, a w konsekwencji wydatek ten ponosili mieszkańcy nie stając się nigdy
ich właścicielami. Firma posiadająca już własne pojemniki na posesjach zyskiwała znaczną przewagę konkurencyjną na rynku usług
– ewentualni rywale stali przed koniecznością zakupu w bardzo krótkim czasie pojemników, dostarczenia ich w tysiące miejsc (często do
ostatniej chwili zajętych przez pojemniki innego operatora) i odpowiedniego ich oznakowania tagami elektronicznymi.
W nowym systemie nadal będziemy korzystać z takich jak do
tej pory rodzajów pojemników
i worków. Należy jednak zwrócić
szczególną uwagę na kwestię kolorów pojemników. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
do gromadzenia odpadów zmieszanych powinny być stosowane

pojemniki koloru czarnego lub
grafitowego. Uwzględniając fakt
niedawnej zmiany przepisów, do
tej pory nie kwestionowano korzystania z pojemników w kolorze
zielonym, których znaczna liczba
była dostarczona przez wykonawcę usługi na posesje. Obecnie jest
to rozstrzygnięte jednoznacznie,
że do gromadzenia odpadów zmieszanych muszą być używane wyłącznie pojemniki grafitowe lub
czarne. Próba usankcjonowania
przez nas dotychczasowego stanu
została oprotestowana w toku prowadzonej procedury przetargowej.
Tak więc, jeżeli firma obsługująca
obecnie posesję zaproponuje odsprzedanie postawionego na posesji pojemnika na odpady zmieszane, istnieje taka możliwość pod
warunkiem, że spełnia on wymogi w zakresie koloru – pojemniki
zielone muszą być usunięte z zabudowy jednorodzinnej z końcem
bieżącego roku i zastąpione czarnymi lub grafitowymi. Jeżeli chodzi o worki do gromadzenia frakcji podlegających segregacji, to
podobnie jak dotąd, worki będą
dostarczane na posesję przez
wykonawcę usługi – koszt jest
uwzględniony w opłacie za odbiór
odpadów. Do gromadzenia bioodpadów przeznaczone są pojemniki brązowe – tutaj mieszkańcy są
już ich właścicielami. Pamiętajmy,
że od 1 stycznia 2022 roku jesteśmy zobowiązani posiadać w swoim punkcie gromadzenia odpadów odpowiednią liczbę, kolor
i wielkość pojemników (w zależności od liczby osób zamieszkującej posesję wpisanej w deklaracji).
Z posiadania pojemnika brązowego możemy zrezygnować, w przypadku gdy w deklaracji wpiszemy
zamiar kompostowania odpadów
we własnym kompostowniku –
wtedy zyskujemy upust w opłacie
w wysokości 2 zł od osoby.
Kupując pojemnik zwróćmy uwagę na jego jakość, ponieważ od 1
stycznia 2022r. to my jesteśmy odpowiedzialni za jego stan techniczny. Pojemnik powinien mieć miejsce
na umieszczenie taga elektronicznego (inne nazwy: chip, transponder
- informacja u sprzedawcy). W przypadku zabudowy wielorodzinnej, tak
jak do tej pory, Miejsce Gromadzenia Odpadów organizuje zarządca w MGO do gromadzenia odpadów
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selektywnych również używa się pojemników.W ramach nowych rozwiązań tylko w niewielkim stopniu
ograniczono częstotliwość odbioru odpadów, w każdym przypadku
zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami.
Z konieczności zrezygnowano
z bardzo kosztownych akcji odbioru tzw. wystawek – do zagospodarowania tego typu odpadów
są PSZOKi (Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych)
i tutaj należy dostarczać zużyte meble, odzież, sprzęt agd , itd. W przypadku gdyby wpływy z opłat na
to pozwalały będzie w przyszłości
możliwość organizowania doraźnych akcji odbiorów wielkogabarytów, ale na ten moment taka decyzja nie jest możliwa.
Podobnie jak to miało miejsce
do tej pory, systemem zbiórki odpadów na terenie naszej gminy
postanowiono objąć również nieruchomości niezamieszkałe, na
których są wytwarzane odpady
(dotyczy odpadów komunalnych
wytwarzanych w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej).
Opłaty za odpady będziemy wnosić na wskazane przez Gminę indywidualne konto klienta, w terminach do 15 każdego miesiąca z góry
(np. za styczeń do 15 stycznia). Zachowana zostaje ochrona rodzin
wielodzietnych – rodzina (rodzice + dzieci) licząca 5 i więcej osób
zapłaci za odbiór odpadów maksymalnie pięciokrotność opłaty.
Jeżeli chodzi o posesje jednorodzinne i wielorodzinne, inaczej niż
do tej pory, od 1 stycznia 2022 r. obie
kategorie zabudowy będą objęte
identyczną stawką opłat za odpady
– za zrównaniem opłat przemawia
z jednej strony większa koncentracja punktów gromadzenia odpadów (taniej), ale z drugiej większa
niż w budownictwie indywidualnym częstotliwość ich opróżniania
(drożej). Opłaty od nieruchomości zamieszkałych zostały ustalone na podstawie obecnie dostępnych danych na poziomie 28zł od
mieszkańca, w przypadku posesji
niezamieszkałych przyjęto kwoty w zależności od wielkości pojemnika. Właściciele tych nieruchomości mają czas do 29 listopada
na rezygnację z przystąpienia do
gminnego systemu i mogą podpisać indywidualnie umowę z wykonawcą uprawnionym do świadczenia usługi odbioru odpadów.
Wysokość opłat może ulec zmianie

po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Osoba przystępująca do nowego sytemu gospodarki odpadami w naszej gminie ma obowiązek złożyć deklarację w formie
papierowej bądź elektronicznie (z wykorzystaniem platformy
ePUAP). Wzory deklaracji zostały uproszczone w taki sposób, by
ułatwić ich wypełnianie. W zależności od potrzeb wypełnimy deklarację dla nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej (na
której są wytwarzane odpady komunalne – np. przy działalności
gospodarczej), mieszanej (w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej) oraz rekreacyjnej.
W przypadku współwłasności należy także wypełnić załącznik dotyczący współwłaścicieli, specjalny
załącznik wypełni także przedstawiciel rodziny wielodzietnej.
Zostały już stworzone ramy
prawne dla nowego systemu. Po
uprawomocnieniu się uchwał
Rady Gminy, w pierwszej połowie listopada, na wszystkie adresy nieruchomości naszej gminy zostaną rozesłane wzory
deklaracji oraz zestaw materiałów informacyjnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej korespondencja trafi do zarządców
budynków, którzy mają obowiązek złożyć deklarację w imieniu
mieszkańców administrowanych
lokali.W następnej kolejności wypełnione deklaracje będzie można składać w Urzędzie Gminy,
bądź w wyznaczonych miejscach
dyżurów, które są przewidziane do uruchomienia w poszczególnych miejscowościach. Termin zwrotu deklaracji zostanie
wyznaczony w przesłanych materiałach, ale już teraz apeluję
o sprawne wypełnienie i zwrot
deklaracji, ponieważ wszystkie
posesje muszą zostać zarejestrowane w systemie, a wykazy przekazane do wykonawcy w terminie
umożliwiającym przygotowanie
od nowego roku akcji odbioru
odpadów, a więc abyśmy mieli zapewniony niezakłócony odbiór
odpadów z posesji.
Obecnie finalizowane są negocjacje odnośnie warunków dalszego korzystania przez gminy dotychczasowego ZM GOAP ze spalarni
( ITOPK ). Nasza gmina uzgadnia również warunki korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Swa-
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rzędzu, który będzie nas obsługiwał do czasu zlokalizowania
PSZOK-a na terenie naszej gminy.

WYSOKA OCENA
GMINY KLESZCZEWO
W RANKINGU
FINANSOWYM

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

MAMY POMOC
NA BUDOWĘ
PRZEDSZKOLA

Premier Mateusz Morawiecki 25.10.2021 roku zaprezentował
wyniki pierwszego naboru do Pro-
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gramu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład. Dofinansowanie uzyska ponad 4 tys. inwestycji za sumę
ponad 23 mld zł. Dla naszej gminy najistotniejsza informacja to ta,
iż wśród tych inwestycji jest również budowa przedszkola w Kleszczewie, na którą przewidziane
jest dofinansowanie w wysokości 10.2000.000,00zł. Całkowity
koszt budowy obiektu oraz zagospodarowania terenu przedszkolnego, w tym dojazdy, parkingi,
plac zabaw itp., to 12.000.000,00zł.
Budowa przedszkola w Kleszczewie, to jedna z inwestycji, do których nasza gmina przygotowuje
się już od dłuższego czasu. Za inwestycją przemawia potrzeba zabezpieczenia miejsc w przedszkolu
dla spodziewanego napływu kolejnych dziesiątek młodych mieszkańców, ale również dążenie do
poprawy warunków lokalowych
przedszkola. Obecnie placówka
jest zorganizowana na bazie pomieszczeń szkolnych zaadaptowanych na potrzeby małych dzieci –
pomimo dużej dbałości o warunki
pobytu dzieci, nie jest to układ idealny. Oddanie do użytku nowego
budynku przedszkola ma jeszcze
jeden cel, którym jest zwolnienie
użytkowanych dotąd pomieszczeń
na potrzeby szkoły, co poprawi warunki lokalowe tej placówki, nadwyrężone w ostatnich latach.
Wkrótce jest zapowiadany drugi nabór z RFIL, do którego Gmina zamierza zgłosić kolejny etap
kanalizacji.
Do tego samego programu Powiat Poznański zgłosił min. budowę ul. Siekiereckiej (ok. 1km)
w Gowarzewie, niestety ten projekt nie uzyskał dofinansowania.
Na liście znalazła się inna zgłoszona przez Starostwo inwestycja, położona w gminie Buk. Powiat deklaruje zgłoszenie ul. Siekiereckiej

Wizualizacja nowego budynku przedszkola w Kleszczewie
c.d. na str. 4 >>>
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>>> c.d. ze str. 3
do kolejnego naboru. Gmina już
zapewniła o zabezpieczeniu środków na budowę kanalizacji sanitarnej w tej ulicy na rok 2022.

KIEDY BĘDZIEMY MIELI
KOLEJNY ŻŁOBEK?

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

4

sierpień-październik 2021 r.

GMINNE ABC
mat budowy żłobka powraca.
Gmina nie posiada w miejscowościach o intensywnej zabudowie własnych terenów pod budowę, teren
w Tulcach jest jedynym dedykowanym bezpośrednio takiej placówce.
Nasz Samorząd, mając na względzie tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia żłobków
na terenie gminy we wrześniu 2017
roku wprowadził dopłaty do każdego dziecka w żłobku w wysokości 300zł. Obecnie rozważane jest
przeznaczenie dodatkowych środków na dopłaty do dzieci przebywających w żłobkach, także poza
terenem naszej gminy.

RUSZA PIERWSZY
ETAP KANALIZACJI
KOMORNIK

Dzięki wsparciu z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
rusza budowa kanalizacji z Nagradowic do Komornik. To pierwszy
etap kanalizacji Komornik, a jednocześnie kolejny budowy sieci kanalizacyjnych na całym obszarze
gminy, jako że wybudowany odcinek będzie służył także do przesyłu
ścieków z kolejnych miejscowości
położonych na zachód od Komornik. Przetarg, do którego przystąpiło 6 oferentów, wygrała firma Rawo
Infrastruktura Sp. z o.o. sp. k. z Łodzi. Do wykonania jest między innymi 2017m kanalizacji, w tym
1357m to rurociągi tłoczne (śr
280mm) , 659,25m to kanały grawitacyjne (śr od 200 do 450mm).
Wartość oferty 3.360.000,00zł.
Wkrótce należy spodziewać się
wszczęcia przygotowań do kolejnego etapu budowy kanalizacji.
Od strony terenów aktywizacji gospodarczej po południowej
stronie autostrady A2 kanalizację buduje także firma Hoppecke Baterie Polska. W skład odcinka budowanego przez firmę
Hoppecke Baterie Polska wchodzą rurociągi grawitacyjne 200
–300mm o długości 850m, rurociąg tłoczny 180mm o długości
406m oraz przepompownia o wydajności Q =24 dm3. Wartość zadania wynosi 2.670.330,00zł. Po
wybudowaniu kolektor zostanie
przekazany gminie i będzie służył zarówno na potrzeby firmy, jak
i tej części miejscowości. Przyłącza
dla mieszkańców zostaną sfinansowane przez Gminę, przełączenie

Budowa kanalizacji w Komornikach
z dotychczasowego szamba jest po
stronie mieszkańca.
Obie nitki kanalizacji w Komornikach spotkają się przy przepompowni ścieków zlokalizowanej
przy skrzyżowaniu dróg w rejonie
strażnicy OSP.

KOLEKTOR DO
POZNANIA ZASTĄPI
OCZYSZCZALNIĘ
ŚCIEKÓW

W wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Kleszczewo a AQUANET
S.A. w Poznaniu jest realizowana budowa kolektorów kanalizacyjnych
łączących sieć kanalizacji działającej w Tulcach z systemem poznańskim. Łączna długość układanych rurociągów wynosi blisko 2
km, w tym rurociągi tłoczne o średnicy 180mm mają łączną długość
1635m, a rurociągi grawitacyjne
o średnicy 400mm - 277m. Inwestycja spowoduje wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków przy
Wielkopolskim Centrum Hodowli

Budowa kolektora w Tulcach

i Unasienniania Zwierząt w Tulcach,
a ścieki będą przepompowywane do
sieci kanalizacyjnej w Poznaniu w ul.
Szczepankowo. Tak jak dotąd obsługą sieci kanalizacyjnej na terenie Tulec będzie się zajmował Zakład Komunalny Sp. z o.o. Inwestorem jest
AQUANET S.A. - firma finansuje koszty inwestycji. Koszt zadania:
2.347.723,00 zł.

WKRÓTCE TAKŻE
BUDOWA KOLEJNYCH
ULIC

Jak już informowaliśmy, Gmina
otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
budowę ulic Szałwiowej i części Lawendowej. Koszt całkowity budowy pełnej infrastruktury ulicy oraz
odcinków kanalizacji sanitarnej po
rozstrzygniętym już przetargu wynosi 1.537.964,67zł. Dotacja Z RFRD 753.827,45zł. Wykonawca Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp.
k. – Kokoszki k. Nekli zamierza rozpocząć prace na początku listopada.
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GMINNE ABC

Baza Zakładu Komunikacji w Kleszczewie

KRÓTKO

W toku są także inne inwestycje. Na końcowym etapie jest modernizacja i rozbudowa zaplecza
technicznego taboru autobusowego, a także modernizacja wraz
z przebudową świetlicy wraz ze
strażnicą OSP w Komornikach.
Trwa realizacja programu OZE.
Zakończono instalacje kolektorów słonecznych, zaległości odrabiane są także przy montażu
paneli fotowoltaicznych. Trwają trwają również przygotowania
dokumentacji w ramach zaprojektuj i wybuduj dla pomp ciepła.
W przygotowaniu są także opracowania dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj rekultywacji stawu w Komornikach,
jak również dodatkowe opracowania dla rekultywacji parku
w Komornikach. Po serii nieskutecznych prób wyboru wykonawcy budowy ścieżki rowerowej
Kleszczewo-Nagradowice finalizowane są negocjacje, w wyniku których wstępnie uzgodniono
warunki realizacji tej inwestycji,
wkrótce jest spodziewane podpisanie umowy. Wykonawca świetlicy w Nagradowicach (zaprojektuj i wybuduj) uzyskał już
pozwolenie na budowę, co oznacza, że krótce przystąpi do budowy świetlicy. Wśród nowych inwestycji powstałych w ostatnim
czasie jest wiele obiektów rekreacyjnych powstałych z Funduszu
Sołeckiego, często przy wsparciu
zewnętrznym.
Zachęcam do zapoznania się
z uaktualnioną zakładką INWESTYCJE na stronie www.kleszczewo.pl.

PODSUMOWANIA
I PLANY FUNDUSZU
SOŁECKIEGO

Wrzesień to miesiąc, w którym
mają miejsce zebrania wiejskie, poświęcone ocenie wykonania w bieżącym roku zadań zaplanowanych
w ramach Funduszu Sołeckiego oraz
uchwaleniu planów na następny rok.
Wyjątkowo, tak jak w roku ubiegłym tak i teraz, FS był jedynym tematem ujętym w programie zebrań.
Niestety prawo nie przewiduje innej,
realnej do wykonania, możliwości
zatwierdzenia planu „budżetu sołectwa”, stąd konieczność odbycia spotkań. Uproszczony program spotkań
ma w tym przypadku na celu ograniczenie liczby uczestników w związku z pandemią Covid-19 jedynie do
osób zainteresowanych tym właśnie
tematem, inne sprawy można załatwić na wiele innych sposobów, bez
potrzeby gromadzenia się.
Tegoroczna pula wydzielona
z budżetu gminy na projekty sołectw wynosiła 461.936,92zł.
Niezależnie od tematu głównego, mieszkańcy mają okazję zgłaszać
wnioski pod adresem instytucji Gminy, ale także Powiatu Poznańskiego
i samorządu Województwa Wielkopolskiego, jak również innych instytucji działających na terenie naszej
gminy. Niestety, nadal jeszcze zebrani
nie zawsze mają świadomość, że organy gminy i jednostki organizacyjne reprezentujące samorząd gminny
decydują jedynie w kwestiach, które
stanowią ich zadania. Część zadań,
niekiedy bardzo istotnych z punktu
widzenia potrzeb codziennego życia
jest zastrzeżona dla innych szczebli
samorządów, bądź też instytucji. I tak
np. za stan dróg i ulic, których wła-

ścicielem jest samorząd powiatowy,
bądź wojewódzki odpowiada szczebel powiatowy bądź wojewódzki samorządu. Nieomal wszystkie główne ulice przebiegające przez nasze
miejscowości są drogami powiatowymi, jedyną drogą wojewódzką jest
połączenie z Kleszczewa do Kórnika. Jako, że jesteśmy także członkami
społeczności samorządowej powiatu i województwa każdy mieszkaniec ma prawo oczekiwać od władz
tych samorządów realizacji naszych
potrzeb w zakresie jaki jest im przypisany ustawowo. Gmina nie tylko
przekazuje wnioski mieszkańców ich
prawidłowym adresatom, ale również stara się czynnie wspierać ich
realizację, niekiedy wchodząc w nieswoją rolę. Często fakt zaangażowania gminy w rozwiązanie problemu
jest rozumiany opacznie i to gmina jest atakowana za brak postępów
w sprawie, która jest poza jej możliwościami decyzyjnymi.

PODZIĘKOWANIE
DLA ZASŁUŻONYCH
STRAŻAKÓW

Podczas Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kleszczewie 25 września 2021 miało miejsce
podziękowanie za wieloletnim służbę druhom Janowi Rajcheltowi -Prezesowi ZOG ZOSP oraz Romanowi
Baranowskiemu – Komendantowi
Gminnemu. Obaj druhowie wraz
z zakończeniem tej kadencji władz
OSP, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, podjęli decyzję o przekazaniu funkcji swoim następcom.
Prezes Jan Rajchelt wstąpił do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP w Kleszczewie w 1969 roku.
W 1980 roku awansuje na funkcję
sekretarza OSP Kleszczewo oraz po
raz pierwszy na funkcję prezesa Zarządu Gminnego. Gdy po upływie
kadencji zdecydował się zrezygnować z najwyższej funkcji w gminnej organizacji OSP, okazało się,
że już w 1998 r. zostaje pełniącym
obowiązki prezesa, a trzy lata później zostaje ponownie wybrany na
tę funkcję – odtąd sprawował funkcję prezesa ZOG ZOSP RP aż do
momentu podjęcia decyzji o przejściu na strażacką emeryturę. Aktywność Jana Rejchelta wykraczała poza
Oddział Gminny OSP – min. w Zarządzie Oddziału Powiatowego pracował w komisji rewizyjnej. Obok
służby w Straży Jan Rajchelt angażo-

wał się w wiele innych inicjatyw, jest
również wieloletnim radnym Gminy Kleszczewo.
Komendant Roman Baranowski
swą aktywność w straży rozpoczął
wstępując w wieku 13 lat do OSP
Zimin. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zmienia też jednostkę
na OSP Jarosławiec, aż do czasu gdy
w 1988r. zamieszkał w Kleszczewie,
gdzie natychmiast wstąpił do miejscowej jednostki. Już w 1989r. zostaje członkiem Zarządu OSP, a następnie awansuje stopniowo aż do
funkcji naczelnika OSP Kleszczewo,
którą objął w 2011r. Czas na awans
w organizacji gminnej przyszedł
w 2005 r. gdy został zastępcą Komendanta Gminnego, a następnie,
w 2013 roku – Komendantem. Pełnił również funkcję skarbnika w Zarządzie Oddziału Powiatowego OSP
RP. Druh Roman przez wiele lat dbał
o sprawność techniczną sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Kleszczewo.
Obaj druhowie w czasie aktywnej służby byli niezwykle oddani
sprawie rozwoju organizacji Związku OSP, a przede wszystkim dbałości o wyposażenie techniczne oraz
sprawność i gotowość bojową strażaków. Ich zasługi zostały również
docenione przyznaniem licznych
odznaczeń i wyróżnień. Druhowie Jan Rajchelt i Roman Baranowski posiadają najwyższe odznaczenia przyznawane w OSP, w tym
RP „Złoty Znak Związku OSP RP”
nadany przez Zarząd Główny
Związku OSP, a także „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” oraz
„Odznakę Honorową Semper Vigilant”. Obaj Panowie posiadają też
w dorobku odznaczenia państwowe
„Brązowy Krzyż Zasługi”, a Jan Rajchelt także „Srebrny Krzyż Zasługi”.
Tak się składa, że również obaj druhowie uzyskali III miejsca w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” Roman w 2003 roku,
Jan w 2008.
Za wieloletnią służbę druhom
Janowi Rajcheltowi oraz Romanowi Baranowskiemu wyrażam jeszcze raz serdeczne podziękowanie.
Zjazd ZOG ZOSP na kolejną kadencję do pełnienia najwyższych
funkcji w organizacji wybrał: Prezesa Sławomira Kominka, Komendanta Gminnego Arkadiusza Surdyka.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo
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Z obrad Rady Gminy
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września 2021 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na
której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

• Uchwała Nr XXXI/252/2021 w sprawie nabycia na własność Gminy
Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczewo.
• Uchwała Nr XXXI/253/2021 w sprawie nabycia na własność Gminy
Kleszczewo dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości
Kleszczewo.
• Uchwała Nr XXXI/254/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo.
• Uchwała Nr XXXI/255/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo
• Uchwała Nr XXXI/256/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 r.
• Uchwała Nr XXXI/257/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
• Uchwała Nr XXXI/258/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Śródka.

29

września 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następujących
sprawach:
• Uchwała Nr XXXII/259/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kleszczewo.
• Uchwała Nr XXXII/260/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
• Uchwała Nr XXXII/261/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 247/7
w miejscowości Gowarzewo.
• Uchwała Nr XXXII/262/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej część działki nr 247/7 w miejscowości Gowarzewo.
• Uchwała Nr XXXII/263/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji
dróg gminnych i wewnętrznych.
• Uchwała Nr XXXII/264/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej część działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości
Kleszczewo.
• Uchwała Nr XXXII/265/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2021 r.
• Uchwała Nr XXXII/266/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

5

października 2021 r. odbyła się Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady
Gminy Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
1. Uchwała Nr XXXIII/267/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej
pojemności.
2. Uchwała Nr XXXIII/268/2021 w sprawie określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

6

sierpień-październik 2021 r.

3. Uchwała Nr XXXIII/269/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała Nr XXXIII/270/2021 w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
5. Uchwała Nr XXXIII/271/2021 w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
6. Uchwała Nr XXXIII/272/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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października 2021 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy
Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następujących
sprawach:
1. Uchwała Nr XXXII/273/2021 w sprawie określenia górnych stawek
opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Uchwała Nr XXXII/274/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22
w miejscowości Śródka.
3. Uchwała Nr XXXII/275/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka.
4. Uchwała Nr XXXII/276/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującego działkę nr 98 w miejscowości Tulce.
5. Uchwała Nr XXXII/277/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny rekreacyjno – sportowe i usługowe w miejscowości Kleszczewo
6. Uchwała Nr XXXII/278/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2021r.
7. Uchwała Nr XXXII/279/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
Pani Monika Nowicka Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przedstawiła informacje nt. przygotowania Gminy do obowiązku
wywozu odpadów komunalnych.
Pani Magdalena Sołtysiak Kierownik Referatu Oświaty przedstawiła
„Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo
w roku szkolnym 2020/2021.”

Z posiedzeń komisji Rady Gminy

P

rzedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 24 sierpnia 2021 r. było:
• Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
• Wizytacja szkół w związku z nowym rokiem szkolnym oraz nowych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy.

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 29 września 2021 r. było:
• Zabytki na terenie Gminy
• Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 29 września 2021 r. było:
• GOKiS podsumowanie akcji Lato i plany GOKiS na 2022 r.

P
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• Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.
• Komisja Rewizja Rady Gminy Kleszczewo przeprowadziła kontrolę finansową OSP za 2020 r. oraz kontrolę wykonania funduszy sołeckich za 2020 r.

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 27 października 2021 r. było:
• Przygotowanie Gminy do obowiązku wywozu odpadów komunalnych
• Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.

P
•
•

rzedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu
27 października 2021 r. było:
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz Przedszkola Gawroszek
Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej
w dniu 27 października 2021 r. było:
Omówienie inwestycji zakończonych w 2021 r
Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.
A. Zdobylak

P
•
•
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Czyste Powietrze, czyli weź dotację na
wymianę starego pieca oraz docieplenie

2

lipca 2021 r. uruchomiliśmy w Urzędzie Gminy Kleszczewo Punkt Konsultacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze. Zorganizowaliśmy
pierwsze spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców. Kolejne już
wkrótce – szczegóły na www.kleszczewo.pl oraz FB.
Program skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Do tej pory udzieliliśmy mieszkańcom ponad 60 porad. Podczas popołudniowych spotkań przygotowaliśmy 11 wniosków roboczych oraz 2 wnioski
przekazaliśmy do WFOŚiGW w Poznaniu.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach pracy urzędu. Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w godzinach popołudniowych. Na indywidualne spotkanie można umówić się pod numerem telefonu 61 8176 017/020/033.
Szczegóły Programu na załączonej do gazetki ulotce. 
M. Nowicka

Zacznij działać – stwórz dzieciom bezpieczny dom

P

owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które chcą zostać rodziną zastępczą.
Rodzina zastępcza jest jedną
z form pomocy dziecku, która z założenia ma charakter tymczasowości. Opiekunowie przyjmują do swojej rodziny dziecko, które z różnych
przyczyn nie może wychowywać się
w swojej rodzinie naturalnej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu pokonania trudności,
które były przyczyną umieszczenia
go w pieczy lub jeśli to niemożliwe
– do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu
do ośrodka adopcyjnego.

Dzieci te często już wiedzą
czym jest przemoc, zaniedbanie, czy wykorzystanie seksualne.
Wszystkie one potrzebują bezpieczeństwa i bliskich relacji z dorosłymi, którym będą mogły zaufać
i mieć w nich wsparcie. Pomóc
dzieciom uporać się z ich trudnymi doświadczeniami, może tylko
rodzina z otwartym sercem, która
spojrzy na dziecko z czułością, ale
też będzie konsekwentna w wychowaniu, pomagająca mądrze
i z rozsądkiem.
Rodzicielstwo zastępcze wymaga
zaangażowania i poświęcenia jednak niesie za sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji.

Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny
dom dla dzieci z bagażem doświadczeń – zgłoś się do nas!
Rodziną zastępczą mogą być
osoby, które:
– są odpowiedzialne – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– mają pełnię władzy rodzicielskiej
– nie były karane
– wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli został on zasądzony)
– nie są ograniczone w zdolności
do czynności prawnych
– są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem (potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną)

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
– przebywają na terenie naszego
kraju
– posiadają stałe źródło dochodów
(co najmniej jedna z osób)
– odbyły szkolenie dla kandydatów
na rodzinę zastępczą organizowane przez tut. Centrum i zostały zakwalifikowane do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 2269 206
lub mailowego na adres sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl
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Wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W

dniu 22 lipca br. w sali
Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kleszczewie odbyła się uroczystość wręczania

8

medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Jubileusz 50 – lecia obchodzili Państwo Urszula i Ryszard Ber-

nadek, Państwo Zofia i Maciej
Januszewscy, Państwo Zofia i Walery Kistowscy, Państwo Zuzanna i Władysław Kuźma, Państwo

Maria i Edward Marciniak, Państwo Krystyna i Bronisław Norkiewicz, Państwo Sabina i Stanisław Ochowiak, Państwo Urszula

sierpień-październik 2021 r.

i Bronisław Ozwoniarek, Państwo
Elżbieta i Zbigniew Staweccy, Państwo Jadwiga i Bogusław Ciemnoczołowscy, Państwo Wanda
i Tomasz Dropińscy, Państwo Mirosława i Bogdan Joachimiak,
Państwo Maria i Andrzej Kasznia,
Państwo Bożena i Tadeusz Piechoccy, Państwo Marianna i Jerzy
Ruszała, Państwo Wiesława i Zdzisław Swół, Państwo Anna i Janusz
Wichtowscy.
Podczas uroczystości z okazji
jubileuszu wyrazy uznania i głębokiego szacunku jak również serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, uśmiechu
i radości oraz dalszych szczę-

śliwych lat składał Wójt Gminy
Kleszczewo Pan Bogdan Kemnitz
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cy-

URZĄD GMINY INFORMUJE

wilnego w Kleszczewie Pani Katarzyna Rybicka. Wójt Gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz wręczył

<<<

osobom obchodzącym 50-lecie
pożycia małżeńskiego medale za
długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz listy gratulacyjne parom z największym
stażem małżeńskim. Zaproszeni
jubilaci otrzymali kwiaty.
Podczas spotkania przy kawie i ciastkach Jubilaci niezwykle barwnie opowiadali o swoim
życiu. Z okazji tak wyjątkowych
rocznic ślubu Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.
Katarzyna Rybicka
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Z

okazji Dnia Edukacji nauczyciele kleszczewskich szkół zaangażowani w pracę dydaktyczno-wychowawczą, jak i działania na
rzecz szkoły zostali wyróżnieni Nagrodami Gminy.
W poprzednim roku z powodu
pandemii uroczyste wręczenie Nagród Gminy zostało odwołane, dlatego zeszłoroczni nagrodzeni nauczyciele otrzymali wyróżnienie
w tym roku.

Nagrodzeni nauczyciele
2020:

– Izabela Bloch nauczycielka Zespołu Szkół w Tulcach – za osiąganie wysokich wyników nauczania,
potwierdzonych w egzaminach zewnętrznych uczniów oraz za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej
– Karolina Staszyńska nauczycielka Zespołu Szkół w Kleszczewie

– za podejmowanie działań innowacyjnych oraz za zaangażowanie
w realizację projektów edukacyjnych
– Ewy Żak-Kujawy nauczycielka
Zespołu Szkół w Kleszczewie – za
podejmowanie działań innowacyjnych oraz za oraz za zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych
– Ewy Kropińskiej-Czub Wicedyrektor Zespołu Szkół w Tulcach za wyróżniającą pracę na rzecz
szkoły oraz za zaangażowanie we
współpracę z rodzicami
Nagrodzeni nauczyciele 2021:
– Marzena Socha Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie – za
sprawną organizację zdalnego nauczania podczas trwającej pandemii, za realizację projektów edukacyjnych oraz za pozyskiwanie
dodatkowych środków pozabudżetowych

– Andrzej Szymczak Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach za
sprawną organizację zdalnego
nauczania podczas trwającej pandemii za skuteczne kierowanie
szkołą i osiąganie przez uczniów
wysokich wyników nauczania
– Agnieszka Socha-Szymczak nauczycielka Zespołu Szkół
w Tulcach za aktywny udział
w działaniach zbiorowych na
rzecz szkoły oraz za aktywne
uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć pozaszkolnych
– Danuta Wojciechowska
nauczycielka Zespołu Szkół
w Kleszczewie za osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych w konkursach pozaszkolnych oraz za aktywne
uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć pozaszkolnych

– Katarzyna Boruszak nauczycielka Zespołu Szkół w Kleszczewie za osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych
w konkursach pozaszkolnych za
aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć
pozaszkolnych
Uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce 27 października
2021 r. na sesji Rady
Gminy Kleszczewo. Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz,
Wicewójt Gminy Kleszczewo Genowefa Przepióra oraz Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo
Marek Maciejewski wręczyli dyplomy nagrodzonym pedagogom.
Wszystkim nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych
sukcesów i zadowolenia z pracy
pedagogicznej.
Magdalena Sołtysiak

Uwaga na fałszywe SMS-y o „nocnej lokacie” i próbą oszustwa na
„urząd skarbowy”

O

strzegamy przed nową metodą podszywania się oszustów
pod banki. Cyberprzestępcy rozsyłają SMS-y, w których podają się za jeden z dużych banków.
Wiadomości dotyczą rzekomego
przejęcia środków bankowych przez
Ministerstwo Finansów.
Jedyną szansą na zachowanie
pieniędzy ma być fałszywa „nocna lokata”. Oszuści powołują się na
rzekome zarządzenie Ministra Fi-
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nansów o zajęciu dużej części sald
z kont ROR. Przekonują, że aby
tego uniknąć, należy jak najszybciej
przelać pieniądze na „nocną lokatę”
i podają numer konta.
Uwaga na SMS-y z fałszywą informacją, że odbiorca musi opłacić zaległy podatek w niewielkiej kwocie.
Aby nakłonić odbiorców do zapłaty, oszuści rozsyłają wiadomości
z numeru, który identyfikuje się jako
„PODATNIK”.

W SMS znajduje się link do strony www – skorzystanie z niego
grozi przejęciem konta bankowego
przez przestępców.
Aby dodatkowo skłonić odbiorcę SMS-a do reakcji, oszuści grożą,
że jeśli odbiorca nie zapłaci „podatku”, przekażą sprawę do służb windykacyjnych. W treści wiadomości SMS
umieścili link do strony internetowej,
na której można opłacić rzekomą zaległość. W rzeczywistości jest to fał-

szywa strona, która podszywa się pod
usługę PayU. Jeśli wprowadzą Państwo tam dane – przestępcy mogą
przejąć Państwa konto bankowe –
przestrzega Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Jeśli otrzymają Państwo taką podejrzaną wiadomość – prosimy zgłosić to do najbliższej jednostki Policji
i poinformować nas o tym e-mailowo na adres incydent@mf.gov.pl.
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Aktywne dni dla Seniorów w gminie Kleszczewo

J

ednym z dni w tym projekcie
była podróż do Lądu, Ciążenia, Pyzdr i Borzykowa. Nastąpił on 28 września 2021, w godz.
8.00 do 17.00. Pilotka wycieczki
pani Daria z Biura Turystycznego „Dominka” w Środzie Wlkp.
w drodze na miejsca zwiedzania
opowiedziała historię tych zabytków. W Lądzie grupa seniorów
i uczestników Klubu Samopomocy ( pięćdziesięcioosobowa)
z dwoma członkami stowarzyszenia została podzielona na dwie
grupy i oprowadzona po klasztorze dawnego opactwa cysterskiego. Plan budynku odpowiada
XIV wiecznej fundacji Wierzbięty z Paniewic, rycerstwa wielkopolskiego oraz biskupa Jarosława
Bogorii Skotnickiego. Pełen zabytków jest kościół: ołtarz główny ,polichromia małej kopuły,
ołtarz św. Franciszka z Asyżu, ołtarz św. Krzyża, ołtarz św. Urszu-

li, ołtarz M.B. Częstochowskiej,
38 metrowa kopuła , rokokowa
ambona, ołtarze stiukowe, konfesjonały, organy. Zaopatrzyliśmy
się w pamiątki. Wraz z księdzem
i drugą panią z klasztoru mamy
zdjęcie. Następnie autokarem
przemieściliśmy się do zespołu
pałacowo-parkowego w Ciążeniu,
w którym rokokowy pałac oto-

Drugi raz w bieżącym roku
żywność z programu POPŻ

D

nia 7 września 2021 Stowarzyszenie „Pomagam” wraz
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kleszczewie otrzymali nieodpłatną żywność z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu
dla mniej zamożnych mieszkańców gminy Kleszczewo. Przez dwa
dni ( 8 – 9 września) w świetlicy
w Poklatkach panie: Edyta, Ania,
Renata Natalia i Małgosia, które
są wolontariuszkami w stowarzyszeniu wydały żywność 204 klientom pomocy społecznej. Serdecznie im dziękuję za trud fizyczny
i sprawne przekazanie produktów zainteresowanym. Panu sołtysowi Ferdynandowi Nowic-

czony jest parkiem o powierzchni 12 ha, założonym w XVIII wieku. Zrobiliśmy wspólną fotografię
i spacerowaliśmy zadbanymi alejkami parku. Mieści się tutaj Dom
Pracy Twórczej UAM w Poznaniu. W Pyzdrach zwiedziliśmy
w dawnym klasztorze pofranciszkańskim o gotyckim charakterze Muzeum Ziemi Pyzdrskiej

i kościół Ścięcia Głowy Św. Jana
Chrzciciela, w którym ołtarz jest
późno barokowy, a ołtarze boczne pochodzą z początku XX wieku. W tym małym miasteczku
grupa zobaczyła dwa murale namalowane przez artystów poznańskich. W Pyzdrach czekał na
nas obiad i posileni zatrzymaliśmy się w Borzykowie na odtworzonym przystanku granicy prusko-rosyjskiej między Pyzdrami
a Borzykowem.
Zmęczeni tą rekreacją ale doświadczeni nową wiedzą wróciliśmy do Kleszczewa. Ta wycieczka została sfinansowana w ramach
projektu z dotacji Gminy Kleszczewo. W tym projekcie zgodnie
z tytułem artykułu przewidziane
są jeszcze warsztaty z handmade
dla seniorów w Sali Ośrodka Kultury w Kleszczewie.
M. Radzimska
Koordynator projektu

Handmade dla Seniorów

W

piątkowy wieczór, 15 października – spotkała się
grupa seniorów na warsztatach
handmade w Ośrodku Kultury w Kleszczewie. Miało to miejsce w ramach projektu „ Aktywne
dni dla Seniorów w gminie Kleszczewo”, dotowanym przez Gminę Kleszczewo. Trzynastoosobowy zespół wyplatał ze sznurka
torbę na zakupy ( siatka). Każdy
uczestnik skwapliwie pracował ,
wykonywał swoje rękodzieło. Na
następnych zajęciach Seniorzy

dokończą swoje wytwory. Pracę
terapeutyczną prowadziły panie:
Kasia i Iwona, które tłumaczyły
arkana wyplatania. Czas bardzo
szybko mijał. Uczestnicy w trakcie tej terapii mogli poczęstować
się podwieczorkiem. Był to inny
wieczór niż codzienny. Seniorzy
doświadczyli wrażeń estetycznych
i artystycznych. Torby będą różnokolorowe. Samodzielnie każdy
dokonał jego wyboru.
M. Radzimska
Koordynator projektu

kiemu należą się podziękowania
za udostępnienie Sali w porozumieniu z panem Wójtem Gminy
Kleszczewo Bogdanem Kemnitz.
Bez pomieszczenia na rozładunek
a następnie rozdysponowanie rodzinom kleszczewskim nie byłoby
to możliwe. Kryterium do pomocy w naturze jest kwota 1161,60 zł
na osobę w rodzinie, a w sytuacji
jednoosobowego gospodarstwa
kwota 1542,20 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że sami Obdarowani dokonali przeniesienia żywności z samochodu ciężarowego do
świetlicy.
M. Radzimska
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Sobotnia przygoda w Nenufar

P

ierwszą sobotę października, uczestnicy Świetlic Środowiskowych w Kleszczewie
i w Tulcach, wraz z wychowawcą
i opiekunem, spędzili na wielkich
atrakcjach w Parku Rozrywki „NENUFAR” w Kościanie. Oferta była
tak atrakcyjna, że dzieci nie mogły się już doczekać swego udziału w zabawach. Po wejściu na teren Parku, przywitał nas dostojny
Pirat, który zaproponował zwiedzenie części Parku na dużej łodzi spacerowej. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w kapoki,
aby bezpiecznie przepłynąć przygotowaną trasę. Na hasło przewodnika mogliśmy chwycić za wiosła
i poczuć się prawdziwymi wioślarzami. Płynąc podziwialiśmy poszczególne atrakcje , makiety znanych budowli świata , m.in. „Wieżę
Eiffla”, „Piramidę Egipską”, Statuę
Wolności”. Łódź wpłynęła również do Jurrasisic Tunelu z ruchomymi dinozaurami, które wydawały przeraźliwe dźwięki, na które
dzieci zareagowały piskiem i krzykiem. Bezpiecznie dotarliśmy do
portu, gdzie czekał sam Kapitan Piratów i zaprosił nas na przejażdżkę Piracką Kolejką Parkową, z której mogliśmy obserwować pasące
się kozy, kuce i alpaki. Wszyscy
uczestnicy dostali marchewki, którymi mogli osobiście nakarmić te
miłe zwierzątka. Po tej części zwie-
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nie poszczególnych atrakcji. A było
ich wiele: dmuchańce, poduchy do
skakania, pontonowa zjeżdżalnia,
chiński park linowy, czarna dziura, labirynty, łamigłówki. Wielką
zagadką okazał się „obrotowy domek” , do którego z pewnymi obawami wszyscy wchodzili, ale ta
wizyta okazała się ciekawym przeżyciem i zawrotem głowy. W indiańskiej osadzi zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie , następnie Kapitan Piratów ustawił się również
do wspólnego zdjęcia, po czym zaprosił zmęczonych uczestników na
pyszny obiad. Umęczone , ale zadowolone dzieci, ze wspólnie spędzonych chwil, mogły już zakończyć
wycieczkę i powrócić do swoich
domów autokarem. Pewnie jeszcze
długo będą wspominać en wyjazd,
który bardzo im się podobał.
Ten dzień został zorganizowany
wspólnie z Biurem Turystycznym
„Dominika” w Środzie Wlkp. w ramach projektu „Dzień Nenufar dla
dzieci z gminy Kleszczewo”, dzięki
dotacji Gminy Kleszczewo.
Ewa Rybicka
wychowawca
dzania , nastąpiło pasowanie na Pirata i otrzymanie pamiątkowego
medalu. Zadowoleni Piraci zakupili sobie pamiątki z Parku i kontynuowali zwiedzanie i przetestowa-
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Turystyka międzypokoleniowa do Bydgoszczy

D

nia 11 września 2021 pięćdziesięcioosobowa grupa międzypokoleniowa (dzieci, dorośli seniorzy, niepełnosprawni) udali się
w podróż do Bydgoszczy z Biurem
Turystycznym „Dominika” w Środzie Wlkp. Przy Bazylice czekał na
nas przewodnik (przy której mamy
wspólne zdjęcie) , który oprowadził
po niej. Następnie ekskursja wędrowała po parkach miasta, zwiedzając pomniki, secesyjne kamieniczki.
Wart uwagi jest pomnik Łuczniczki ( tylko w rzemykach na nogach)
naprzeciw Teatru Polskiego czy fontanna „Potop”, przy której także
mamy grupową fotografię. Weszliśmy do Katedry, godnej podziwu
w kolorach fioletowych, by wkrót-

ce znaleźć się na Rynku. W Informacji Turystycznej PTTK zaopatrzyliśmy się w pamiątki. Mieliśmy
wiele wrażeń na Barce Lemara (mu-

zeum), a po niej był tramwaj wodny po rzece Brdzie. Maszerując na
Wyspę Młyńską po drodze minęliśmy Operę. Przed obejrzeniem ma-

larstwa Leona Wyczółkowskiego
był czas na smaczną kawę. W Muzeum Mydła i Historii Brudu poznaliśmy arkana związane z higieną; na warsztatach każdy uczestnik
wycieczki zaprojektował sobie kolorowe, pachnące mydło, które otrzymał jako pamiątkę do domu. Na koniec tej całodniowej rekreacji czekał
na nas w restauracji obiad. Posileni ruszyliśmy z powrotem do Kleszczewa; wieczorem o godzinie 20.00
zmęczeni ale zadowoleni wysiedliśmy na Węźle Przesiadkowym
w Kleszczewie. Ten projekt został
zrealizowany przez Stowarzyszenie
„Pomagam” w Kleszczewie.
M. Radzimska
Koordynator projektu

alizm. Jest szare życie, a odzwierciedlają to także surrealistyczne kostiumy. Główny bohater Jan ( Jakub
Brucheiser) i jego partnerka Suku (
Joanna Rybka – Sołtysiak) poszukują w tym futurystycznym świecie miłości i ideałów, ale niestety
wszystko w nim jest zaprogramowane. W spektaklu widownia usły-

szała kultowe piosenki jak: „Telefony”, „ Śmierć w bikini”, „ Tak, tak, to
Ja”, a na zakończenie „Moją krew”.
Zdecydowanym
uczestnikom
z Kleszczewa spektakl się podobał,
była to duchowa uczta, muzyczna
i wizualna. Całość piękna.
M. Radzimska
Koordynator projektu

te urządzenia były zabezpieczone
przez pracowników. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni z osiągniętych
rezultatów. Po zabawach na dmuchanym zamku i parku linowym
wszyscy chętni weszli do labiryntu,
było wiele uciechy przy odnalezieniu wyjścia. Trochę już wymęczeni zajęciami uczestnicy udali się na
zasłużony, ciepły posiłek w postaci nugettsów z kurczaka z frytkami,
surówką i kompotem. Po poprzednich atrakcjach obiad wszystkim
bardzo smakował.

W doskonałych nastrojach uczestnicy wycieczki powrócili do swych
domów.
Wyjazd zorganizował Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kleszczewie
w ramach współpracy z Biurem Turystycznym „Dominika” ze Środy Wlkp. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jako
organizacja czasu wolnego w sposób
atrakcyjny bez używek. Była to aktywna integracja dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnością.
Halina Jeger

Wyjazd na musical Kombinat

D

nia 24 września 2021 grupa seniorów i osób niepełnosprawnych z opiekunami udała się
autokarem do Teatru Muzycznego w Poznaniu na musical „Kombinat”, godz. 19.00. Organizatorem
tego wieczoru było Stowarzyszenie
„Pomagam” w Kleszczewie. Premiera odbyła się w czerwcu 2021,

którą okrzyknięto najlepszym spektaklem w historii Teatru Muzycznego w Poznaniu . Reżyser i autor
scenariusza Wojciech Kościelniak,
zbudował z muzyki i ponadczasowych tekstów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki pełną metafor
rzeczywistość. W tej organizacji nie
ma miejsca na wolność ,indywidu-

„Z prehistorią za pan brat”

W

pogodny poranek 25 sierpnia 2021 roku wyruszyła 50
– cioosobowa grupa – uczestników
Klubu Samopomocy w Kleszczewie
oraz świetlic środowiskowych w Tulcach i Kleszczewie – do Zaurolandii w Rogowie. Po powitaniu przez
przewodnika wszyscy ruszyli na
ścieżkę edukacyjną, gdzie zapoznawali się z powstawaniem Ziemi oraz
zamieszkującymi ją organizmami.
W trakcie pan przewodnik przystępnie opowiadał o zwierzętach, które stopniowo pojawiały się na naszej
planecie. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali prehistorycznych opowieści, zadawali pytania, interesowali
się wyglądem prezentowanych
okazów dinozaurów, które były
naturalnej wielkości. Po przejściu
ścieżki edukacyjnej grupa została
zaproszona na warsztaty geologiczne i zapoznali się z pracą geologa.
Spróbowali swoich umiejętności
w odnajdywaniu skarbów w kostce

gipsowo – kredowej i to, co znaleźli
zatrzymali na pamiątkę, było przy
tym wiele radości. Kolejną atrakcją
w czasie pobytu w Zaurolandii były
dmuchane zamki, z którego korzystały młodsze dzieci oraz park linowy Junior, z którego z kolei korzystali odważni uczestnicy ze świetlic
środowiskowych. Wymagało to
dużej zręczności i umiejętności zachowania równowagi. Wszystkie
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Kolejne informacje w zakresie gminnego systemu gospodarowania
odpadami od 1 stycznia 2021 r.

P

odczas XXXIII Sesji Rady
Gminy Kleszczewo dnia
05 października 2021 r. podjęto kolejne uchwały z pakietu
niezbędnych uchwał, będących
podstawą dla gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Powyższe jest konsekwencją decyzji kierunkowej Rady Gminy Kleszczewo o wyjściu Gminy ze struktur
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na
dzień 31 grudnia 2021 r.
W uchwałach nr 267-272 zostały zawarte podstawowe informacje
na temat funkcjonowania gminnego systemy gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2022 r. Poniżej
najważniejsze informacje.

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Zwolniono w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - w wysokości
2,00 zł miesięcznie od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
Zwolniono w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

w zakresie rodzin wielodzietnych, takie rodziny zapłacą w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym nie więcej niż 140,00 zł.

Uiszczanie opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości, których dotyczy obowiązek
ponoszenia opłaty, każdego roku
bez wezwania z góry do 15 każdego miesiąca na indywidualny numer konta.

Deklaracja
Celem ułatwienia właścicielom
nieruchomości złożenie deklaracji

ustalono 4 wzory tego dokumentu,
z podziałem dla nieruchomości:
• zamieszkanych
• mieszanych
• niezamieszkanych
• rekreacyjnych.
Po zatwierdzeniu uchwał do
skrzynek mieszkańców zostaną dostarczone pakiety z listem informującym o zmianach
w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.,
deklaracją oraz ulotką o segregacji odpadów. Dla ułatwienia
dochowania przez mieszkańców
obowiązku złożenia deklaracji
przewidujemy ich przyjmowanie również w salkach wiejskich,
także w godzinach popołudniowych.

Przetarg
W październiku opublikowano ogłoszenie o przetargu na
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo”. Rozstrzygniecie planowane
jest na listopad.
M. Nowicka

Stawka i zwolnienia
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku

Umówienie wizyty w urzędzie skarbowym jeszcze łatwiejsze
• Uproszczony formularz oraz
wyszukiwarka spraw – to nowe
ułatwienia w usłudze „Umów
wizytę w urzędzie skarbowym”.
• Wystarczą tylko cztery kroki
i wizyta w urzędzie skarbowym
umówiona.
• Potwierdzenie
rezerwacji
otrzymasz SMS-em, a dzień
przed spotkaniem KAS przyśle Ci również przypomnienie
o wizycie.
Usługa
umawiania
wizyty
w urzędzie skarbowym umożliwia
zaplanowanie spotkania w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie, dogodnie dla podatnika.
„Ułatwia to załatwianie spraw
i zwiększa bezpieczeństwo klientów,
którzy przychodząc na konkretną godzinę, nie przebywają w dużych skupiskach osób” – mówi Małgorzata
Spychała-Szuszczyńska, rzecznik Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Teraz jeszcze prościej
Strona rezerwacyjna ma nową
szatę graficzną oraz uproszczony
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formularz umawiania wizyty dostępny na podatki.gov.pl.
Teraz umówisz wizytę w czterech prostych krokach:
1. Wybierz województwo oraz
urząd.
2. Wybierz sprawę, którą chcesz
załatwić.
3. Wybierz datę i godzinę wizyty.
4. Podaj dane kontaktowe.

Jeśli chcesz szybko odnaleźć rodzaj sprawy, którą masz zamiar załatwić w urzędzie, możesz skorzystać z wyszukiwarki spraw.

Statystyki, SMS-y i ankiety
Od uruchomienia usługi w całym kraju zarezerwowano już blisko 4,3 mln wizyt, z czego 222,5
tys. w województwie wielkopol-

skim. Klienci najczęściej odwiedzają urzędy skarbowe, aby uzyskać potrzebne zaświadczenia lub
załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi.
Od niedawna działa także usługa powiadamiania SMS-em o umówionej wizycie. Jeżeli umówiłeś się do urzędu
przez internet i podałeś numer
telefonu komórkowego, otrzymasz potwierdzenie rezerwacji
SMS-em. Jeśli umawiasz wizytę co najmniej dwa dni wcześniej, dzień przed spotkaniem
otrzymasz dodatkowo SMS-owe
przypomnienie.
W urzędach skarbowych trwa
też badanie opinii na temat obsługi. Każda osoba, która umówiła
wizytę przez internet i podała adres e-mail, otrzyma link do anonimowej ankiety. W ten sposób KAS
chce pozyskać opinie i wskazówki, co poprawić w pracy urzędów,
aby były one jeszcze bardziej przyjazne klientom.

sierpień-październik 2021 r.
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Ruszył e-TOLL
• Ministerstwo Finansów (MF)
i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy
system poboru opłat drogowych e-TOLL. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla
pojazdów ciężkich (ok. 3 700
km).
• Na odcinkach Konin-Stryków
(A2) i Wrocław – Sośnica (A4)
z systemu e-TOLL mogą korzystać również użytkownicy pojazdów lekkich. Zmieni się organizacja ruchu na wjeździe
i wyjeździe z autostrady.
• Otwarte
zostały
pierwsze Miejsca Obsługi Klienta.
Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację
mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat.
• Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa
systemy e-TOLL i viaTOLL.

nia opłaty za przejazd autostradą
dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

System e-TOLL to nowoczesne
rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego.
Służy on do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.
„E-TOLL umożliwi opłacanie
przejazdów zarówno przez pojazdy ciężkie jak i lekkie na płatnych
odcinkach autostrad zarządzanych przez skarb państwa. Nowy
system jest również zintegrowany z systemem SENT oraz innymi usługami gov.pl” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska,
rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
e-TOLL zastąpi dotychczas
działający system viaTOLL, który zostanie wygaszony najpóźniej
do 30 września 2021 r. W okresie przejściowym będą funkcjonować dwa systemy poboru opłat
dla pojazdów ciężkich – viaTOLL
i e-TOLL. Każdy użytkownik będzie miał możliwość wyboru najdogodniejszego dla niego terminu
przejścia do e-TOLL.
Wraz ze startem systemu na
miejscach poboru opłat autostrad
A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla użytkowników
systemu e-TOLL i viaTOLL zostały uruchomione dedykowane prawe, skrajne pasy przejazdowe. Została też wprowadzona
– jako opcja – możliwość rozlicza-

Od 1 grudnia 2021 r. przejazd
państwowymi odcinkami autostrad
będzie się odbywał bez zatrzymywania się przed bramkami. Kierowcy pojazdów lekkich będą mogli
opłacić przejazd na dwa sposoby:
• zakup biletu autostradowego np.

Wystarczy się zarejestrować,
najprościej przez Internetowe
Konto Klienta (IKK) i wybrać
sposób przekazywania danych
do systemu (OBU, ZSL lub aplikacja mobilna) oraz określić
sposób płatności za przejazd.
Rejestracji można także dokonać
osobiście w Miejscach Obsługi
Klienta (MOK). Lista otwartych
MOK jest dostępna na www.
etoll.gov.pl.
Użytkownicy sami mogą wybrać najwygodniejszy dla nich
sposób przekazywania danych
geologalizacyjnych do systemu:
• Aplikacja mobilna e-TOLL PL
– już dziś dostępna do bez-

na stacji benzynowej podając
numer rejestracyjny pojazdu,
• na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do
e-TOLL, analogicznie jak to ma
miejsce dla pojazdów ciężkich
– OBU/ZSL lub z wykorzystaniem aplikacji e-TOLL PL.

płatnego pobrania w Google
Play lub AppStore. Aplikacja
jest zintegrowana z systemem
SENT, dzięki czemu za jej pośrednictwem możliwe będzie
jednoczesne przekazywanie
danych geolokalizacyjnych na
potrzeby poboru opłat drogo-

Korzyści
System e-TOLL to przede
wszystkim kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi i podpisania
umowy, wgląd w historię opłat i zarządzenie kontem oraz możliwość
wyboru urządzenia do przekazywania danych geolokalizacyjnych.
To nowoczesny, wygodny sposób opłacenia przejazdu po drogach płatnych przez pojazdy ciężkie (powyżej 3,5 tony) w całej sieci
dróg liczącej ok. 3 700 km, a także przez pojazdy lekkie na odcinkach autostrad zarządzanych
przez Skarb Państwa. To oszczędność pieniędzy i czasu. To poprawa komfortu przejazdu.

Free flow od 1 grudnia 2021 r.

Jak skorzystać z nowego
systemu?

wych oraz przewozu towarów
objętych systemem SENT.
• OBU – do nabycia u operatora
OBU lub w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów.
• ZSL – należy sprawdzić czy system
ZSL zainstalowany w pojeździe
jest kompatybilny z e-TOLLem.
Jeśli tak, konieczne jest poproszenie operatora o uruchomienie usługi. Jeśli urządzenie nie jest
zgodne, należy je wymienić.

Przejazd pojazdów lekkich
Od 24 czerwca użytkownicy pojazdów lekkich (poniżej 3,5 tony)
posiadający
spersonalizowane
urządzenie viaAUTO lub posiadający bezpłatną aplikację e-TOLL
PL mogą korzystać z systemu e-TOLL na autostradach A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica, poruszając się dedykowanymi
oznaczonymi pasami ruchu.
Skrajne pasy przeznaczone są dla
użytkowników systemu e-TOLL i viaTOLL, z wyjątkiem użytkowników
korzystających z anonimowych urządzeń pokładowych viaAUTO oraz
użytkowników, których urządzenia
pokładowe nie są przypisane do pojazdów, w których są zainstalowane.
W przypadku wątpliwości, co do
rodzaju posiadanego urządzenia viaAUTO, prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta systemu viaTOLL pod numerem 800 101
101 (z telefonów stacjonarnych w Polsce) lub +48 22 521 10 10 (tel. komórkowe oraz użytkownicy z zagranicy).
Przejazd obwodnicą Gliwic dla
pojazdów lekkich (o łącznej masie nieprzekraczającej 3,5 tony) pozostaje bezpłatny. Jeżeli natomiast
przejazd będzie kontynuowany autostradą A4 poza obwodnicą Gliwic,
konieczne będzie wniesienie opłaty
w aplikacji e-TOLL PL lub w dotychczasowym systemie poboru opłat, po
pobraniu biletu autostradowego.

UWAGA! NA PASACH E-TOLL NIE MOŻNA OPŁACIĆ PRZEJAZDU GOTÓWKĄ, KARTAMI PŁATNICZYMI ORAZ KARATAMI FLOTOWYMI.
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Tulecki odpust

W

tym roku tydzień poprzedzający główne wydarzenie odpustu Narodzenia NMP
w Tulcach, rozpoczczęły chrzty,
ostatnia I Komunia Św., dożynki parafialne oraz zlot klasyków
PRL-u. Przez cały tydzień, nauki rekolekcyjne głosili Ojcowie Dominikanie: O. Wojciech
i O. Paweł. W tygodniu odpusto-

wym odbyły się m.in.: spotkanie między dekanalne, spotkania „towarzyskie” w sali Caritas
przy śpiewie zespołu „Kleszczewianie”, spotkanie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, spotkanie przy figurach Pani Tuleckiej
w Garbach, Taniborzu, Bylinie
i w Żernikach oraz Apele Jasnogórskie, odprawiono msze św. za

zmarłych, za chorych i cierpiących, za powołanych i o powołania. oraz za pomocników Matki
kościoła i młodzież, nabożeństwa
rekolekcyjne w Szewcach i Śródce oraz wieczorną Eucharystię
z Wojownikami Maryi. Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
przyjęły małe dzieci. Środa była
dniem Żywego Różańca, a czwartek dniem Odnowy w Duchu
Świętym. W sobotę oprócz uro-

czystości liturgicznych w Tulcach
odbyła się też pielgrzymka rowerowa z Kórnika z ks. prob. Grzegorzem i procesja Eucharystyczna
i pasterka Maryjna z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
Sumę odpustową przy ołtarzu polowym w dniu 5 września odprawił w asyście wielu kapłanów, ks.
bp Zdzisław Fortuniak.
M. Żelazek,
fot. z konta parafii na fb.

Wmurowanie kamienia
węgielnego w nowym kościele w Gowarzewie

3

października 2021 w Gowarzewie odprawiono Mszę
Świętą w intencji budowy kościoła i dokonano wmurowania
kamienia węgielnego przez J.E.
ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego.
Równo rok temu na placu – polu
koparka równała teren. Obecnie
dziękujemy Bogu i dobrym ludziom, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo
św. Stanisława Kostki i zaangażowanie nie tylko parafian.
Dziękuję za udział w uroczystości wmurowania kamienia węgiel-

nego. Dziękuję za zaangażowanie
w dzieło budowy nie tylko parafianom. Proszę by przyjęli szczególne podziękowanie: członkowie
komitetu budowy kościoła, chór
parafialny oraz Sebastian Jadowski, Grzegorz Grzeszczak, Konrad
Buczma, Ochotnicza Straż Pożarna z Gowarzewa, Dzieci niosące
kwiaty, harcerze, Panie za przepyszne placki, Daniel i Mateusz
za porządki przy kościele, dzieci
które niosły dary i prowadziły różaniec, Lidka, Marzena, Marcin,
Justyna i Firma „Fotkove Love”.
Zachęcam wszystkich życzliwych,
indywidualnych czy rodziny do

wsparcia dzieła budowy kościoła
w Gowarzewie.
Zapraszam osoby pragnące
wesprzeć tę budowę nabywając
okolicznościowe cegiełki.

Za zrozumienie i współtworzenie tego dzieła składam wszystkim
serdeczne Bóg zapłać.
Ks. Marian Libera

Odpust
w Gowarzewie

W

Gowarzewie, podczas odpustu ku czci św. Stanisława Kostki, w niedzielę 19 września Sumę odpustową odprawił
i kazanie wygłosił ks. Kanonik dr.
Stanisław Walewicz.
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Klasy pierwsze w bibliotece

W

raz z nadejściem października uczniowie klas pierwszych ZS w Tulcach zostali przyjęci w poczet czytelników Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Głównym celem spotkania było
zachęcenie najmłodszych uczniów
do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki, wypożyczania książek oraz
nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pierwsze spotkanie z biblioteką to wyjątkowa chwila, a pierwsza wypożyczona książka
powinna być na długo zapamiętana.
Uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem
wypożyczania książek oraz ich po-

szanowania. Pierwszoklasiści obiecali, że będą dbać o książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie
wypełniać obowiązki czytelnika.
Nasi nowi czytelnicy otrzymali karty czytelnika oraz zakładki do książek, na których będą zbierali naklejki za przeczytane książki. Spotkanie
przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że po
tej pierwszej wizycie biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym
czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie
uczniowie są zawsze mile widziani.
Wszystkim Czytelnikom życzymy
wspaniałych przygód w zaczarowanym świecie książek.
K.P.

Jesienne Drzewko Czytelnicze

W

raz z początkiem jesieni
w Bibliotece w Tulcach pojawiło się jesienne drzewko czytelnicze. I gdy za oknami na drzewach coraz mniej liści, u nas jest
ich coraz więcej. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy ZS w Tulcach zapisują tytuły oraz autorów swoich ulubionych książek

na kolorowych listkach, które
przyklejamy na specjalnie przygotowanym drzewku. Liście żółte i pomarańczowe przyklejają
uczniowie klas I-III, liście czerwone uczniowie klas IV-VIII i liście zielone przyklejają pozostali
czytelnicy. Jesienna akcja czytelnicza, mająca na celu promocję

czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły spodobała się szczególnie najmłodszym uczestnikom, co
jest widoczne na drzewku. Teraz
jesienne drzewko może też służyć
pomocą w wyborze książek do
poczytania. Akcja trwa do 30 listopada. Zapraszamy do zabawy!
K.P.

PROSTO Z PÓŁKI
KAROLINA KUSZYK

PONIEMIECKIE

Poniemieckie to błyskotliwa
opowieść o losach domów, cmentarzy i rzeczy, od szaf po oleodruki. Karolina Kuszyk – sama „wychowana na poniemieckim” – tropi
ślady, wczytuje się we wspomnienia osadników i przesiedleńców,
a przede wszystkim rozmawia –
z przedstawicielami trzech pokoleń ludzi mieszkających w poniemieckich domach i korzystających
z poniemieckich przedmiotów,
ze zbieraczami i kolekcjonerami,
z poszukiwaczami niemieckich
skarbów, z regionalistami z ziem
zachodnich i północnych odkrywającymi przedwojenną historię swoich małych ojczyzn. I zadaje pytania. Czym są dla nas poniemieckie
rzeczy? Wdzięcznymi, lecz niewiele mówiącymi gadżetami w rodzaju
obrazka z Aniołem Stróżem przeprowadzającym dzieci przez kładkę
nad przepaścią? Obcymi śmieciami, na których rodzice i dziadkowie

musieli się urządzać, bo nie mieli innego wyjścia? Jak bardzo dom poniemiecki musiał się napracować, żeby
zasłużyć na miano polskiego? A co
się stało z niemieckimi cmentarzami
na ziemiach przyłączonych do Polski
w 1945 roku?
Opowiadając o tym, jak biografie poniemieckich domów, rzeczy i cmentarzy splatały się z losami ich polskich spadkobierców od
powojnia po współczesność, autorka zastanawia się także, czym jest
dziś polskość i ile obcości potrafimy znieść w tym, co swoje.
Źródło:
Wydawnictwo Czarne

MICHAŁ OLSZEWSKI

BYĆ JAK HIOB.
DOŚWIADCZENIE BOGA
W KRYZYSIE

Doświadczasz kryzysu, cierpienia, zranienia? Czujesz się znękany, zdruzgotany, opuszczony?
Opanowało Cię przygnębienie,

a może nawet stoisz na krawędzi
rozpaczy? Ta książka ma dla Ciebie
dobrą nowinę: Właśnie w takich
sytuacjach Bóg jest najbliżej Ciebie i możesz szczególnie doświadczyć Jego mocy i opieki. Ksiądz
Michał, odwołując się do przykładów ze swojej posługi, pokazuje, że to właśnie kryzys i cierpienie mogą nam pomóc zrozumieć,
że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, a nasz Ojciec w Niebie kocha nas bezgranicznie. Bóg nigdy
nas nie opuszcza, nie zostawia nas
samych nawet w najtrudniejszych
doświadczeniach życia. Co więcej
posyła nam na pomoc całe Niebo:
aniołów, świętych i Matkę Bożą.
Musimy tylko mu zaufać i uwierzyć, że Jego moc może uczynić
cuda w naszym życiu. „Bóg w doświadczeniu kryzysu pragnie nas
uzdrawiać, uwalniać i obdarowywać. Bóg zawsze chce dokonywać
uzdrowienia. Kiedy jesteśmy jak
Hiob, gdy patrzymy nieustannie na
Boga i ten kryzys, trud, cierpienie

chcemy przejść z Panem Bogiem,
to Bóg pragnie wtedy dokonywać
wielkich znaków i przede wszystkim chce nas uzdrawiać. Bóg
chce docierać do naszego serca,
chce uzdrawiać pamięć o grzechach, chce uzdrawiać rany, które nam grzech zadał, ale Bóg
chce też fizycznie uzdrawiać nasze ciało i umysł. Bóg pragnie
dzisiaj darzyć nas łaską uzdrowienia”. Ks. Michał Olszewski
SCJ jest cenionym rekolekcjonistą, związanym z Odnową w Duchu Świętym, egzorcystą diecezji
kieleckiej, redaktorem naczelnym portalu ewangelizacyjnego
profeto.pl, autorem książek Żyć
w Duchu Świętym, Egzorcyzm.
Posługa miłości i Bóg daje charyzmaty. Prowadzi popularnego
bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień.
Źródło:
Wydawnictwo eSPe
Wybrała V. L.

17

>>>

NASZE SPRAWY

sierpień-październik 2021 r.

Ostatnie wspomnienie lata

Z

kronikarskiego
obowiązku
wracamy pamięcią do ciepłych, wakacyjnych dni i wydarzeń, jakie znalazły się w programie Akcji Lato. O atrakcjach
z czerwca i początku lipca pisaliśmy w poprzednim wydaniu, przytoczmy więc pozostałe z trzynastu
przedsięwzięć Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

Letnie Spotkania Kameralne
Skromne, ale ciekawe koncerty
połączone z warsztatami artystycznymi i animacjami dla dzieci, utrzymane w rodzinnej atmosferze – tak
najkrócej opisać można cykl czterech wydarzeń, jakie zorganizowane zostały w parkach w Gowarze-

18

wie (17 i 31 lipca) i Kleszczewie (6
i 28 sierpnia). Wśród zróżnicowanych stylistycznie artystów, którzy
wystąpili wspomnieć należy akustyczny koncert rockowego zespołu
Glasspop, pełną latynoskich dźwięków grupę Candala, znanego bluesmana, pieśniarza i wirtuoza gitary dobro - Romka Puchowskiego,
a także świetnie zapowiadający się
duet songwriterski, osadzony w alternatywnych, nieco ambientowych
klimatach - Helaine Vis. Z uwagi na
deszczową pogodę – ostatni koncert
odbył się w Ośrodku Kultury.

Kino plenerowe
W ramach Akcji Lato w Tulcach
odbyły się dwa seanse kinowe. Re-

pertuar dobrany był z myślą, aby
można było się pośmiać, ale też aby
pozostawiał pewną refleksję. Znalazło się więc coś współczesnego i coś
z klasyki filmu. 25 lipca wyświetlony został komediodramat „Jutro
będziemy szczęśliwi” z 2016 roku,
a 27 sierpnia kultowy film drogi
„Thelma i Louise” z roku 1991.

Turnieje piłki nożnej
Sportowym akcentem Akcji
Lato były Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży,
które rozgrywane były niemalże
w każdy weekend lipca i sierpnia.
Zwycięskie drużyny i wyróżniający się zawodnicy zdobyć mogli pamiątkowe statuetki. Mecze odby-

wały się na kleszczewskim boisku
Orlik, a ich koordynatorem był
niezastąpiony animator sportu –
Zenon Piechocki.

Otwarte treningi sportowe
Przez cały wakacyjny okres skorzystać można było z treningów sekcji działających w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. W lipcu na
kleszczewskiej hali poćwiczyć można było badminton, natomiast sierpień zdominował tenis stołowy – zajęcia odbywały się w hali w Tulcach.

Joga
Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne spotkania „Joga
wśród drzew”, które odbywały się
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w wybrane czwartki lipca i sierpnia w urokliwej scenerii gowarzewskiego parku. Ćwiczenia przeznaczone były dla osób dorosłych.

Zajęcia tematyczne
Historyczne, artystyczne, rekreacyjne, kulinarne, naukowe... wachlarz tematyczny był bardzo rozpięty. Dzień Dobry Pomysłowy
– przez dwa tygodnie lipca i jeden tydzień sierpnia dzieci mogły
wziąć udział w ciekawych zajęciach, codziennie na inny temat.

Festyn rodzinny Żegnaj Lato
Kluczem zamykającym wakacyjne atrakcje był festyn, który 29 sierp-
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nia zgromadził w Tulcach blisko pół
tysiąca osób. Wydarzenie zorganizowane zostało przede wszystkim
z myślą o dzieciach, ale impreza
zgromadziła częstokroć całe rodziny. Dmuchańce, konkurencje sportowe i animacje – uczestnicy nie
mogli narzekać na nudę.
Akcja Lato – jak co roku odbyła
się przy ogromnym wsparciu finansowym z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczewie. Dzięki
temu wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny, a udział w zajęciach tematycznych wiązał się jedynie z symboliczną opłatą.
MF

19

>>>

NASZE SPRAWY

sierpień-październik 2021 r.

WIADOMOŚCI Z GOKIS

Homo Homini na otwarcie

O

twarcie nowego sezonu kulturalnego miało w tym roku
wyjątkową oprawę. 10 września
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczewie zagrał Aleksander
Nowacki, wokalista, kompozytor,
aranżer, założyciel „folkbeatowego” (jak go często określano) zespołu Homo Homini.
Koncert był hołdem dla muzyki rodzimej grupy artysty. Dawne przeboje, takie jak „Drzewa ruszają w drogę”, „Tobie Karolino”,
czy „W tym domu straszy” są ciągle aktualne. Aleksander Nowicki
chętnie rzucał ciekawymi anegdotami, zdradzając kulisy powstania
poszczególnych utworów i realiów

muzycznych, w jakich przyszło mu
tworzyć.
Artyście towarzyszył na scenie gitarzysta Robert Kordylewski
(muzyk, wokalista, kompozytor,
autor tekstów), który gra techniką
„fingerstyle”. Robert, mimo że z duszy bluesman, nie ukrywał swojej
fascynacji piosenkami Homo Homini i zaaranżował je tak, żeby móc
zagrać jednocześnie partie basu,
akompaniament rytmiczny i linię
melodyczną, zostawiając j e d n a k
przestrzeń na niesamowite dźwięki gitary „hawajskiej”, które Alek
sprawnie wydobywa z instrumentu
już ponad 50 lat.
MF

O krowie i wronie

Całe życie w dresach

K

olejna okazja do obcowania ze
sztuką teatralną nadarzyła się 22
października. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie odbył się
spektakl, który pozostawił wśród
wśród publiczności sporo refleksji.
Monodram „Całe życie w dresach”
to próba opowiedzenia o doświadczeniu bycia matką niepełnosprawnego Jeremiego. Justyna Tomczak-Boczko, która wcieliła się na scenie
w samą siebie, opiekę nad synem
traktuje jako sztukę życia, w której
poczucie humoru jest niezbędne.

T

eatr kukiełkowy zawitał
do Kleszczewa. 5 września
w Gminnnym Ośrodku Kultury
odbył się spektakl dla dzieci.
„Przygody Mamy Mu i Pana
Wrony” to przedstawienie lalkowe
oparte na twórczości Jujii Wieslander i Tomasa Wieslandera, autorów opowieści o Mamie Mu i Panu
Wronie.
W czasie spektaklu młodzi widzowie poznali postaci o skrajnie różnych charakterach - krowę Mamę Mu oraz jej marudnego
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przyjaciela Pana Wronę. Relacja
między bohaterami uczy, że przyjaźń jest możliwa pomimo wielu różnic oraz, że warto dążyć do
realizacji marzeń na przekór przeciwnościom.
W przedstawieniu wystąpiły aktorki teatru Barak Kultury,
Agnieszka Cienciała i Aleksandra
Marzec-Hubka. Spektakl odbył się
dzięki wsparciu Starostwa Powiatu Poznańskiego. Wstęp był bezpłatny.
MF

Bo jej życie nie jest ani tak smutne,
ani tak przerażające, jak by się mogło wydawać. Być może dlatego słyszy czasem od znajomych „Justyna,
ty w ogóle nie wyglądasz na matkę
niepełnosprawnego dziecka”. Podczas spektaklu opowiada o swoim
życiu z dużym dystansem i zaskakującą dawką czarnego humoru.
Wydarzenie odbyło się dzięki
wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wstęp był bezpłatny.
MF
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Klasyki PRL-u w Gowarzewie

D

o wyjątkowego wydarzenia doszło 29 sierpnia – na boisku
w Gowarzewie odbył się 1. Zlot Klasyków PRL-u, który zgromadził liczne grono zabytkowych pojazdów

i entuzjastów motoryzacji minionej
epoki.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Publiczność chętnie korzystała z okazji

Markowice, Krerowo, Zimin, Śródkę, Krzyżowniki, Nagradowice, Komorniki i Tanibórz. Na koniec wydarzenia uczestnicy Zlotu dotarli
także do Tulec, gdzie część aut dołą-

zabrakło też Fiatów 125p (6 egz.), Polonezów (5 egz.), Syren (3 egz.), Żuków
(2 egz.), a także różnego typu innych
marek i modeli charakterystycznych
dla czasów PRL-u.

obejrzenia historycznej kolekcji. Ci,
którym nie udało się dotrzeć na Zlot
w Gowarzewie mieli możliwość
przyjrzenia się pojazdom podczas
ich przejazdu przez teren gminy.
Niekończący się sznur „klasyków”
prowadziła nasza poczciwa „Babcia”, czyli Star 25 – zabytkowy wóz
strażacki będący obecnie pod opieką OSP w Krzyżownikach, w którym honorowe miejsce pilota zajął
sam Wójt Gminy – Bogdan Kemnitz, za kierownicą zasiadł opiekun wozu Piotr Stachowski. Widok był to imponujący, a trasa rajdu
wiodła przez Kleszczewo, Poklatki,

czyła do festynu Żegnaj Lato, stając
się tam sporą atrakcją.
Sprawdźmy, jak 1. Zlot Klasyków
PRL-u wypadł „w liczbach”. Zarejestrowano 134 pojazdy, w tym 99 samochodów, 15 motocykli i 20 motorowerów.
W trakcie przejazdu przez gminę dołączyło blisko 30 kolejnych maszyn.
Najstarsze auta na zlocie to wspomniany już Star z 1965 roku, Wołga z 1970
i Warszawa z roku 1971. Wśród jednośladów najstarsze były WFM z 1959
roku i Komar Condor Neckerman
z 1967 r. Królował poczciwy „Maluch”,
czyli Fiat 126p, których na Zlocie pojawiło się łącznie 64 egzemplarze. Nie

Dodać jeszcze należy, że w trakcie Zlotu odbywała się zbiórka pieniędzy na rzecz Amelki Lesińskiej
– wolontariuszki zebrały całkiem
pokaźną kwotę, która pomoże w rehabilitacji małej wojowniczki.
To było pierwsze i z pewnością
nie ostatnie tego typu wydarzenie
w naszej małej ojczyźnie. Organizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, a także Urząd Gminy
w Kleszczewie, oraz iskra zapalna
tego przedsięwzięcia, miłośnik Fiata 126p – Daniel Iczakowski – już
myślą o kolejnej, przyszłorocznej
edycji. 
MF
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7. KLESZCZEWSKIE
ZADUSZKI z KULTURĄ
2021

5 LISTOPADA
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WS7SSyĘyuyy
Bysyśmiana,y.
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yłyyyy

yŚyyyyuysyńy6
WSTĘyŁyuyyśćy
yuysy64WyH6gySWSyBpnuyMyJuD6.
Organizator zastrzega możliwość odwołania wydarzeń
lub zmiany limitu uczestników (decyduje kolejność rezerwacji)
w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa
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Tulecki Rajd Rowerowy 2021 – edycja jesienna

T

ulecki rajd rowerowy, jako
największe wydarzenie wsi,
gromadzące znakomitą większość
światka rowerowego okolicy, został wyznaczony. Najznakomitsza Obywatelka naszej wspólnoty
(a tak w tajemnicy, tylko miedzy
nami i nikomu nie mówcie, to
lubi gdy zwraca się do Niej „Czcigodna Gwiazdo Tulecka Mirosławo Rutkowska”) ustaliła datę rajdu na 11.09.2021 r. godzina 10:00.
Gdy tylko ta wiadomość dotarła do nas biednych żuczków (radnych wsi Tulce) wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. W takich
sytuacjach pieniądze nie grają
roli. Wszystko musi być i to w najwyższym standardzie. Słynna grochówa Pani Dziurki – zamówiona
i opłacona. Trasa rajdu – wyznaczona i po dwakroć objechana

przez małych i dużych członków
mojej rodziny. Role dla biednych
żuczków – wyznaczone i przećwiczone. Pogoda – zamówiona
i opłacona. Plakaty zapraszające
na wydarzenie półrocza – rozwieszone. Nie było drzewa w Tulcach
i strony w całym Internecie, gdzie
nie przewijałaby się informacja o naszym rajdzie. Dochodziły do nas, organizatorów wieści
o znakomitych gościach zagranicznych, którzy mieli uświetnić
nasze przedsięwzięcie. Wszystko
zapięte na ostatni guzik i czekamy
na godzinę „zero”.

24

Wieczorem w przeddzień wyjazdu dzwoni do mnie nasza
„Czcigodna Gwiazda Tulecka”
i słodkim głosem przemawia „Pa-

nie Damianku (gdy z ust Pani Mirki płynie taki miód to wiem, że coś
się święci) w dniu rajdu Pan dokona otwarcia i poprowadzi zgłoszo-

nych i zakwalifikowanych uczestników wyznaczoną i zatwierdzoną
przeze mnie trasą. Ja sama daję
sobie dyspensę od tego wysiłku
i będę wypatrywała Was na mecie, gdzie oczekuję na zasłużone
i niewymuszone uznanie za organizację tego wydarzenia.” Jak po
takich słowach miałem się zachować? Oczywiście z entuzjazmem,
szczerze pogratulowałem konceptu, podziękowałem za wyróżnienie
i zaufanie oraz zagwarantowałem
własną duszą, że tak będzie.
W dniu rajdu – edycja jesienna odbywającego się jeszcze latem (tak przewrotnie zorganizowanej, aby pokazać rogatość duszy
Pani Sołtys) na polanie naszego
lasu w okolicy ul. Wrzosowej pojawiliśmy się w liczbie ponad 50
osób w tym ponad 37% nieletnich

oraz trzech gości zagranicznych ze
Szczepankowa i jednej z Kruszewni. Po omówieniu szczegółów trasy i sprawdzeniu listy obecności,
wystartowaliśmy w nieznane zakamarki naszej i sąsiedniej gminy. Pogoda nam na razie sprzyjała z naciskiem na „na razie”. Nasze
koła skierowaliśmy na południe
w stronę autostrady. Gęsiego karnie przemierzaliśmy las. Przejeżdżając pod autostradą A4, specjalnie dla nas utworzonym wykopem,
skręciliśmy w lewo w kierunku
Żernik.
Na horyzoncie czaiły się złowieszcze, granatowe, burzowe
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chmury. Zacząłem zastanawiać
się – „Co z tą pogodą?”. Zamówienie było wyraźne – „Temperatura
21.5˚C, słonecznie, lekki wiaterek
od zachodu”. Koszt zamówienia
267,50 zł + VAT płatne z góry
przelewem. Odłożyłem na razie to
zmartwienie na tył głowy. Może tę
wersję pogody zamówił ktoś inny
i nie dotyczy ona naszej trasy.
Z Żernik ścieżką rowerową,
a następnie drogą szutrową, zmierzaliśmy do Robakowa. W połowie tego odcinka zaczęło padać
i grzmieć na zachodzie. Część rowerzystów zaczęła się wycofywać
i zawracać do Tulec. Większość
nie zrażała się deszczem i twardo
podążała dalej w pelerynach przeciwdeszczowych. A ja sobie pomyślałem „Co do k....?” (w wolnym
tłumaczeniu „Co do kurczaczka
małego?”). Sprawdziłem w banku płatności. Przelew na pogodę niezrealizowany. Jakaś przerwa techniczna. Od razu zrobiło
mi się gorąco. Już wiedziałem, że
w grochówce na mecie będę robił
za mięso. Długo nie musiałem czekać. Telefon ze sztabu. Po odebraniu słyszę tylko „Co to …”. Reszta
nie nadaje się do cytowania. Mimo
gorzkich i niesprawiedliwych słów
postanowiłem utrzymać jak największą grupę i dotrzeć do mety.
Robakowo minęliśmy w strugach deszczu i burzy za plecami.
Na następnych skrzyżowaniach
traciliśmy kolejnych ludzi. Dotarliśmy do ulicy Poznańskiej i ścieżką najpierw rowerową, a później
pieszo-rowerową przez miejscowość Dachowa, dotarliśmy bez
przeszkód i przy zanikającym
deszczu do Szczodrzykowa. Tam
znajdował się cel naszej wyprawy,
czyli upragniony plac zabaw przy
Szkole Podstawowej dla najmłodszych rajdowców i odpoczynek dla

przetrzebionej grupy senioralnej.
Po wydaniu dyspozycji i zabezpieczeniu przyczółku przed miejscowymi, zebrałem grupę siedmiu
ochotników i udaliśmy się niepozorną i nieodkrytą ścieżką rowerową na dwukilometrowy wypad
w kierunku Dziećmierowa. Tam
na skrzyżowaniu dróg ukazał się
nam krzyż. Jak widać na zdjęciu
jest to specjalny krzyż na czas pandemii z zaszyfrowaną modlitwą.
Każda litera i każdy znak na tym
krzyżu jest fragmentem modlitwy.
Dla zainteresowanych tym faktem
odsyłam do Internetu. Po krótkim
odpoczynku i zapoznaniu się z historią tego miejsca umieszczoną
na tablicy informacyjnej, udaliśmy
się w drogę powrotną do naszych
pobratymców.
Pod szkołą zorganizowaliśmy się, zwinęliśmy przyczółek
i bez strat własnych rozpoczęliśmy
żmudną drogę powrotną. O ponownym krótkotrwałym epizodzie
z deszczem, nie ma już co pisać.

Znowu zmokliśmy i już. Trasa powrotna wiodła nas najpierw drogą polną, później asfaltową przez
Dachową, a następnie dla odmiany, polną do Komornik. Urozmaicenie musi być. Na tym odcinku
zapodzialiśmy gdzieś grupę 6-cio
osobową, która zamówiła sobie
transport zmechanizowany i tak
dotarła na metę. Przed Komornikami przejechaliśmy nad autostradą A4 specjalnie utworzonym dla
nas na tę okoliczność wiaduktem.
W oddali było już widać wieżę kościoła w Tulcach. Widok ten dodał
nam nowych sił. Już czuć było grochówkę i kawę. Ostatnie kilometry
przebyliśmy w mgnieniu oka. Dla
najmłodszych tych mgnień było
więcej i trzeba ich było dość mocno motywować, a co niektórych
nawet holować.
Na mecie po przejechaniu około 20 km czekała na nas rozpromieniona Pani Mirka w promieniach letniego słońca. Musiała
użyć swojego uroku i niezaprzeczalnych koneksji, by w tak krótkim czasie zmienić ten koszmar
pogodowy. Ukrywałem się za pobliskimi choinkami i rowerami,
by nie napatoczyć się na gniew
Pani Sołtys. Wszyscy, którzy dotarli skosztowali słynnej na całą
gminę grochówki od Pani Elżbiety Dziurki z Karczmy pod Dębami w Komornikach, za którą bardzo dziękujemy. W międzyczasie
wydawane były napoje kolorowe
dla dzieci, herbata i kawa dla dorosłych. Dla wszystkich łasuchów,
na osłodę trudów wyprawy, rozdysponowane zostały drożdżówki ze
śliwką i serem. Najmłodsi zostali
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obdarowani latareczkami i taśmami odblaskowymi z logo Gminy
Kleszczewo. Nikt nie opuścił imprezy głodny.
Uśmiechnięte oblicza uczestników były dla nas organizatorów największą nagrodą za zorganizowanie cyklicznej już imprezy
tuleckiej. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować za pomoc Pani Marii z Klubu Seniora
jak i Pani Zosi radnej wsi Tulce za
przygotowanie i wydanie posiłków
i napojów. Panom Krzysztofowi
i Jarosławowi radnym wsi Tulce za
zorganizowanie stołów i krzeseł do
komfortowego spożycia posiłków
w warunkach polowych i wydanie
gadżetów. Dziękuję także wszystkim uczestnikom rajdu za wspaniałą zabawę i wsparcie w trudnych chwilach.
Pani Mirosława do dnia dzisiejszego nie wybaczyła mi mojej
niekompetencji w sprawie pogody. W związku z czym dom opuszczam tylko po nocy w kominiarce
dla niepoznaki i kulejąc dla zmylenia zauszników naszej Przenajświetniejszej Sołtysiny. Mam nadzieję, że te kilka komplementów
skruszy twarde serce i wrócę do
łask na wiosnę, kiedy postaramy
się zorganizować ponowny rajd
rowerowy w nieodkryte okolice
naszej pięknej wsi. Do zobaczenia
na szlaku oczywiście rowerowym
i połamania szprych.
Damian Reymann
z Czcigodną Gwiazdą
Tulecką
Panią Mirosławą Rutkowską
oraz Radą Sołecką wsi

Tulce

25

>>>

NASZE SPRAWY

sierpień-październik 2021 r.

Apel do Prezydenta RP o ustanowienie dnia 27 grudnia
Świętem Państwowym

O

d wielu lat środowisko
Wielkopolan
upominało
się o upamiętnienie 27 grudnia
– dnia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i nadanie mu statusu
święta państwowego.
Z przykrością trzeba powiedzieć,
iż przez wiele lat Powstanie Wielkopolskie było traktowane jako regionalne wydarzenie i trochę zapomniane w naszej historii. Dobrze,
że dzięki takim organizacjom jak
Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, pamięć o Powstaniu jest kultywowana. Nasze
Koło TPPW – Kleszczewo również
– każdego roku – w tym dniu oddawało hołd 40 powstańcom spoczywającym na naszych gminnych
cmentarzach. Nie miało to jednak
wymiaru ogólnokrajowego. Tymbardziej cieszy fakt, iż powstała
inicjatywa ustanowienia dnia 27
grudnia świętem narodowym.
W tym celu 6 września 2021
roku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, organizacji patriotycznych i Kół TPPW
oraz mieszkańców Wielkopolski,
z panem prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim
Warszawie, którzy na jego ręce
złożyli apel o ustanowienie dnia
27 grudnia świętem państwowym.
Spotkanie miało uroczysty
i podniosły charakter.
Poznański Chór Chłopięcy pod
dyrekcją Jacka Sykulskiego zapoczątkował uroczystość wykonaniem pieśni „ Marsylianka Wielkopolski”, powstałej w 1919 roku
dla uczczenia pierwszej rocznicy
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

z Wielkopolski oraz licznie przybyli mieszkańcy Wielkopolski.
W swoim wystąpieniu, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu – pan Musiał
Tadeusz – syn Powstańca Wielkopolskiego, podkreślił dobitnie, iż powstańcom należy się wdzięczność
i wieczna pamięć, gdyż ich zasługi zostały zapisane złotymi zgłoskami w historii Polski, a ustanowienie
święta Narodowego będzie najlepszym sposobem podziękowania im
za wywalczoną wolność dla Polski
w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. To spłacanie długu wdzięczności należy się wszystkim tym, którzy
do tego zwycięstwa doprowadzili.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych – ministrowie Kancelarii
Prezydenta oraz licznie przybyli
przedstawiciele władz Wielkopolski: delegacja Urzędu Wojewody
Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Samorządów Wielkopolskich, przedstawiciele patriotycznych organizacji

Apel wraz z 8 tysiącami podpisów został przekazany na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, z podkreśleniem aby 27 grudnia był dniem
państwowym a nie tylko dniem
wolnym od pracy. Ideę ustanowienia święta poparło również szereg samorządów, wśród nich także
gmina Kleszczewo w specjalnym
apelu podjętym 30 czerwca br.

Pan Prezydent podziękował
za tę inicjatywę i zobowiązał się,
by odpowiedni projekt ustawy –
będący naszą inicjatywą ustawodawczą – znalazł się niezwłocznie
na biurku pani Marszałek Sejmu.
Wyraził nadzieję, że 27 grudnia
– dzień Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego będziemy mogli
obchodzić już tego – 2021 roku,
jako Święto Narodowe.
Delegaci z Wielkopolski na ręce
pana Prezydenta przekazali również replikę Horągwi Powstańczej
wykonaną przez żony i siostry powstańców oraz sztandar I Pułku
Strzelców Wielkopolskich. Proporzec i sztandar – podkreślił prezydent – oczywiście znajdą swoje
stałe i trwałe miejsce tu, w Pałacu Prezydenckim, w Sali Chorągwianej, gdzie już stoi w tej chwili proporzec Powstania Śląskiego,
upamiętniający ten drugi wielki,
także zwycięski czyn zbrojny Polaków. Niech będą obok siebie, niech
znaczą naszą historię – właśnie tę
piękną, radosną, zwycięską.
Kończąc Prezydent zaintonował ;
Cześć i chwała bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim! Niech żyje
Wielkopolska! Niech żyje Polska!
Na zakończenie uroczystości
chór zaśpiewał pieśń powstańczą
„Gdy szedłem raz od Warty” .
Po zakończeniu części oficjalnej,
zostaliśmy zaproszeni do zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, na tarasie którego był poczęstunek.
I ja też tam byłam , kawę na Tarasie Pałacu Prezydenckiego wypiłam i relację szczegółową Państwu
złożyłam.
Halina Kowalewska

Wspomnienie Stanisława Polcyn – ojca i syna

18

czerwca 2021 roku zmarł
Stanisław Polcyn, który
od 1927 roku, przez 12 lat mieszkał z rodzicami i siostrą w Tulcach, w szkole zwanej „ pod strzechą”, usytuowanej przy figurze,
naprzeciwko Kościoła. Stanisław szkołę podstawową ukończył w Tulcach, maturę zdawał
w Gimnazjum im. Bergera w Poznaniu, studia prawnicze skończył
w Poznaniu, zdobywając zawód
adwokata. Po skończeniu studiów

26

prawniczych pracował jako radca
prawny i jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ojciec jego też Stanisław (1893
– 1980) był nauczycielem pełniącym jednocześnie funkcję, kierownika szkoły w Tulcach. Rodzina Polcynów była prześladowana
i nękana przez Niemców. W dniu
3 października 1939 roku , bez
podania powodów, został aresz-

towany przez żandarmerię niemiecką i osadzony jako zakładnik
w areszcie w Środzie Wielkopolskiej. Dzięki interwencji niemieckiego zarządcy Tulec – Otto Sarrazina z aresztu został zwolniony.
Stanisław wspominał: Ojciec nocą,
polami „na szagę” przybiegł do
Tulec, zgubiwszy po drodze buty.
Obudził mnie płacz mamy i plusk
wody, bo mama myła pokrwawione nogi ojcu, płacząc. Nad ranem ojciec wyskoczył przez okno

i zniknął. Gestapo cały czas poszukiwało go w Tulcach i okolicy.
10 lutego 1940 roku Stanisław
i jego matka oraz siostra Regina zostali przymusowo wysiedleni z Tulec. Wszyscy zostali wywiezieni do Domu Rzemiosła
do Swarzędza a stamtąd do Poznania , do obozu mieszczącego się przy ul. Głównej. Po kilku
dniach zostali przetransportowani bydlęcymi wagonami do
Tarnobrzegu. Tam zostali wysa-
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dzeni na dworcu i pozostawieni
sami sobie. Po kilku godzinach (
była to surowa zima) zaopiekowali się nimi ludzie z działającej tam Rady Głównej Opiekuńczej z Krakowa(PCK). Rozpalono
ognisko i wysiedleni otrzymali
ciepłą grochówkę. Następnie zostali przydzieleni w różne miejsca do bayerów na przymusowe
roboty. Stanisław z matką i siostrą zostali przydzieleni do dużej
wsi rolniczej Dąbrowica w powiecie sandomierskim. Kilka tygodni
mieszkali w czworaku z rodziną bogatego rolnika Gaja, (który
miał dwanaścioro dzieci), pracu-

jąc w majątku Józefów. Następnie
przeniesieni zostali do przysiółka
„Ślęzaki”.
W lutym 1945 roku rodzina Polcynów wróciła z wysiedlenia do
Tulec i znowu zamieszkała w szkole
podstawowej. Ojciec Stanisława, po
powrocie do Tulec natychmiast reaktywował nauczanie przedmiotów
i religii w języku polskim. Z tego
powodu przez władze oświatowe
PRL uważany był jako wróg władzy
ludowej. Na zjeździe powiatowym
PZPR w Środzie Wlkp. w 1950
roku, I sekretarz powiedział: Polska
Ludowa nie potrzebuje takich nauczycieli jak w Tulcach, którzy ści-

śle współpracują z kościołem a nie
z władzą ludową.
Już w wakacje tego roku, został
służbowo i przymusowo przeniesiony z Tulec do szkoły do Sulęcinka. (odmowa wskazanej pracy
groziła przymusowym wysiedleniem na ziemie odzyskane). Przez
inspektora oświaty ze Środy Wlkp.
został zatrudniony jako zwykły
nauczyciel pozbawiony stanowiska kierowniczego. W Sulęcinku
pracował do 1960 roku. Po zaprzestaniu pracy w Sulęcinku, rodzina
Polcynów zamieszkała w Poznaniu. W roku 1990 zmarła żona Stanisława – Łucja Polcyn.
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Syn – Stanisław Polcyn zmarł
18 czerwca 2021 roku w wieku 96
lat, będąc do końca samodzielnym.
Pochowany został na cmentarzu
komunalnym w Poznaniu na Miłostowie. Msza Święta pogrzebowa
odprawiona została w Kościele pw.
Św.Wawrzyńca i Wincentego Palliottego w Poznaniu. Prezes Koła
Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Kleszczewie
z siedzibą w Tulcach uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych i złożyła kondolencje członkom Rodziny..
Halina Kowalewska

KLESZCZEWIANIE KONCERTUJĄ
Po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid – 19
zespół śpiewaczy „Kleszczewianie”
działający przy GOKiS w Kleszczewie rozpoczął koncerty.
17 lipca 2021 roku przy scenie
nad Jeziorem Swarzędzkim odbyły
się XII Swarzędzkie Spotkanie Zespołów Seniorskich zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu i Sekcję Regionalną Olszyna.
Hasło tegorocznej edycji „Powspominamy i zaśpiewamy ... z Olszyną”. Na zaproszenie organizatorów
odpowiedziało 6 zespołów, z których każdy zaprezentował 4 utwory, nagrodzone rzęsistymi brawami. Miło było spotkać się po tak
długiej przerwie, serdecznie porozmawiać, powspominać przy dobrej
kawie i pysznym ciastku. Nie obyło się bez wzruszeń, bowiem pandemia zebrała smutne żniwo i wśród
naszych seniorów. Celem spotkania
było zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów, pielęgnowanie tradycji ludowych i wspólne, seniorów śpiewanie.
14 sierpnia 2021 roku na boisku
w Krzyżownikach odbyła się uroczystość poświęcenia nowego wozu
bojowego dla strażaków z Krzyżownik i Śródki. W wydarzeniu tym na
zaproszenie strażaków wystąpił zespół śpiewaczy „Kleszczewianie”
działający przy GOKiS w Kleszczewie z repertuarem piosenek biesiadnych, ludowych i popularnych.
Wcześniej odbyła się msza św. w intencji strażaków, której przewodniczył ks proboszcz Marian Libera.
Podziękował strażakom za ofiarną

służbę dla każdego, kto jej potrzebuje i życzył tyle samo wyjazdów,
co bezpiecznych powrotów z akcji. W wydarzeniu tym wziął udział
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy, sołtysi Krzyżownik i Śródki oraz strażacy Oprawę muzyczną mszy św zapewnił zespół „Kleszczewianie”. Po uroczystościach
kościelnych i poświęceniu nowego
wozu bojowego rozpoczął się koncert zespołu „Kleszczewianie” i fe-

styn wiejski z udziałem przybyłych
gości, strażaków i ich rodzin. Były
atrakcje dla dzieci: dmuchańce, kucyki, zabawy z animatorem, tańce z DJ-em. Tradycyjnie kiełbaska
z grilla, grochówka z kotła, chlebek
z własnego wypieku, kiszony ogórek oraz pyszne ciastko i kawa. Przy
dobrej pogodzie i muzyce wszyscy
doskonale się bawili.

„Co nam w duszy gra” – Pod takim hasłem 21 sierpnia 2021 roku
w Kostrzynie odbył się XIII Przegląd Piosenki Biesiadnej, w którym m.in wystąpił zespół śpiewaczy „Kleszczewianie”.
Każdy z zespołów prezentował
3-4 utworów o charakterze biesiadnym, ludowym i popularnym.
Wszyscy uczetnicy zosali nagrodzeni rzęsistymi brawami oraz pamiątkowym dyplomem uczestnictwa. Były serdeczne rozmowy przy
dobrym ciastku i kawce. Na koniec imprezy wystąpił dla wszystkich gość specjalny zepół Karpowicz Family, znany z Listy Śląskich
Szlagierów. Wszyscy się doskonale bawili, tańcząc w rytm znanych
przebojów prezentowanych przez
zaproszony zespół.
Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Zwoli k. Zaniemyśla zespół śpiewaczy „Kleszczewianie” działający przy GOKiS
w Kleszczewie wystąpił z koncer-

tem piosenek biesiadnch, popularnych i ludowych. Wydarzenie
to miało miejsce 13 października 2021 roku w świetlicy wiejskiej
w Zwoli z okazji uzyskania przez
miejscowe KGW tytułu Ambasadora Powiatu Średzkiego
w zakresie działalności na rzecz
społeczności lokalnej. Wśród honorowych gości był Pan Starosta
średzki, Pani Wójt Gminy Zaniemyśl oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół z okolicy. Po serdecznych życzeniach na dalszą,
owocną pracę wszyscy zebrani odśpiewali gromkie „Sto lat”. Występ
zespołu „Kleszczewianie” wprowadził słuchaczy w radosny i taneczno – śpiewaczy nastrój. Były
wspólne śpiewy, tańce, panowała
miła i serdeczna atmosfera.
Oczekujemy z nadzieją na kolejne spotkania.
Halina Jeger
kierownik zespołu
„Kleszczewianie”
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

Leśny Gawroszek Gowarzewo
PIERWSZY BIWAK GROMADY
ZUCHOWEJ
W dniach 3-4 wrzesień odbył się
pierwszy biwak zuchowy dla „Leśnych Gawroszków”. Było to niezwykłe wydarzenie z wielu powodów.
Jednym z nich było złożenie Obietnicy Zuchowej przez 18 zuchenek oraz
zuchów podczas piątkowego ogniska.
W ten weekend na zuchy czekało także wiele innych atrakcji, m.
in. trening karate, zuchowa majsterka, seans filmowy oraz spotkanie
z przedstawicielami Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego.
Warto wspomnieć, że dla zuchów
był to szczególny czas, jako że gromada zuchowa obchodziła swoje 1. urodziny. „Leśne Gawroszki” powstały 8
września 2020 roku z inicjatywy drużynowej, pwd. Anity Błażejewskiej.
Zuchy oraz kadra 6. GZ „Leśne
Gawroszki” serdecznie dziękują:
– Strażakom z OSP w Gowarzewie za przygotowanie i pomoc
w przeprowadzeniu ogniska,
– Panu Jakubowi Powęzowskiemu
za przeprowadzenie treningu karate,
– Panu Tomaszowi Lange za ciekawe spotkanie,
– Dyrekcji Publiczneg o Przedszkola
„Wesoły Gawroszek” za udostępnienie bazy noclegowej,
– wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przeprowadzenie imprezy.
„Przy innym ogniu, w inną noc do
zobaczenia znów…”

ŚWIĘTO PIECZONEGO
ZIEMNIAKA
22 września zuchy z „Leśnych
Gawroszków” spotkały się, aby uczcić
Święto Pieczonego Ziemniaka.
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liśmy tam nie tylko po to, aby miło
spędzić czas. Głównym celem naszej wizyty było dostarczenie zebranych przez nasz kasztanów, żołędzi, dyni i innych przysmaków dla
zwierząt tam żyjących.

Było to niezwykłe spotkanie,
podczas którego rozegrany został
ziemniaczany turniej sportowy,
rozstrzygnięty został konkurs na
„ziemniaka-cudaka” oraz „ziemniaka-giganta”, wykonane pieczątki z ziemniaków, a co najważniejsze, każdy zuch spróbował PYRY
Z GZIKIEM!

AKCJA PORZĄDKOWA
NA CMENTARZU
W KLESZCZEWIE

DZIEŃ CHŁOPCA
8 października świętowaliśmy
Dzień Chłopca. Tego dnia odwiedził nas wspaniały artysta dla dzieci
– Wujek Ogórek. Mieliśmy okazję
wziąć udział w jego koncercie. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy – zabawie nie
było końca! Oczywiście, tego dnia
czekały na nas również inne atrakcje, np. warsztaty kulinarne, podczas których samodzielnie przygotowaliśmy burgery oraz baloniada.

DZIEŃ PAPIESKI
„Leśne Gawroszki” po raz drugi włączyły się w organizację Dnia
Papieskiego. Wspólnie z harcerzami z 8 DH „Pasieka” im. Jana Byt-

nara z Kleszczewa przeprowadziły
zbiórkę pieniędzy w kleszczewskim kościele na cel Dzieła Nowego Tysiąclecia.

WYCIECZKA DO „BENKOWA”
10 października udaliśmy się na
wycieczkę do Fundacji „Benek”
w Szewcach. Oczywiście, pojecha-

Tradycją już jest, że zuchy i harcerze z różnych środowisk każdego roku przed Świętem Zmarłych
porządkują lokalne cmentarze,
dbając o nieodwiedzane i zapomniane na co dzień groby. Zuchy
w Gowarzewa w tym roku spotkały się na kleszczewskim cmentarzu
23 października, aby uporządkować nagrobki i zapalić świeczkę…
Tuż po zajęciach odbyły się
warsztaty z pierwszej pomocy prowadzone przez Druha Jacka Jędrzaka z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Emergency”, który
działa na terenie naszego hufca.
pwd. Anita Błażejewska

NASZE SPRAWY
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI
III Gromada Zuchowa „Słoneczne Bractwo” wznowiła działalność!

P

o dwóch latach pandemicznej
przerwy, gromada zuchowa,
działająca w Kleszczewie wznowiła swoją działalność. Niestety,
z uwagi na obostrzenia, liczba zuchów jest ograniczona, ale jest nadzieja, że to dobry początek „nowego rozdziału” działalności…

Krótkie przypomnienie…
III Gromada Zuchowa „SŁONECZNE BRACTWO” jest gromadą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. gen. J.H.

Dąbrowskiego Środa Wielkopolska. Działa na terenie Zespołu
Szkół w Kleszczewie od 2001r. Założycielką i drużynową gromady
jest instruktorka średzkiego Hufca – druhna Hanna Doroszewska-Furmanek (podharcmistrz).
Zuchami są uczniowie klas I-III
szkoły w Kleszczewie, a zbiórki odbywają się na terenie szkoły w wyznaczone czwartki w godz.
12:45-14:20.
HDF

„Czuwamy”

Czuwaj!
Pierwsza zbiórka odbyła się 13
września 2021, na której się zintegrowaliśmy i bardziej poznaliśmy
oraz powspominaliśmy obóz harcerski w Pogorzelicy! W ciągu ostatnich dwóch miesięcy „Czuwaliśmy”.
25 września sobotni poranek pomagaliśmy na biegach w Kleszczewie,
nasze harcerki podawały medale,
wodę oraz drobne upominki dla zawodników. Sprawiło im to ogromną
satysfakcje! Następnie 3 października reprezentacja naszej drużyny wzięła udział w uroczystości poświęcenia kamienia w powstającym
kościele w Gowarzewie. A tydzień
później 10 października, żeby tradycji stało się zadość, pomagaliśmy
podczas Dnia Papieskiego w kleszczewskiej parafii. Natomiast w ramach zbiórki 25 października, udaliśmy się na cmentarz. Zapaliliśmy
znicze i przeprowadziliśmy akcje
porządkowa.
sam. Karolina Wartecka

Obóz harcerski

Czuwaj,
Nasi harcerze tradycyjne podczas wakacji wyruszyli na obóz
harcerski do naszej ukochanej Pogorzelicy. Tematem były podróże w czasie. Każdego dnia budzili
się w innej epoce, w której musieli nauczyć się jego zwyczajów, aby
nie wyróżniać się na tle społeczeństwa. Gdy udało im się odnaleźć 6
elementów wehikułu czasu, wrócili do teraźniejszości. Codziennie poznawali nowe rzeczy: tropili

dinozaury, poznali historie ognia,
szyfrowali, odwiedzili Kopernika, przeszli szkolenie na żołnierza
i wiele innych ciekawych zajęć. Nie
zabrakło wizyt na plaży oraz wycieczki do Pomeralnii – parku rozrywki. To było 10 dni pełne przygód, po których wrócili do swoich
domów wymęczenie, ale także niezwykle zadowoleni!
sam. Karolina Wartecka
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Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

W

dniach 16 i 17 września
2021 roku naszą szkołę odwiedziła grupa ratowników medycznych z Fundacji Rysy.
Fundacja ta w ramach projektu #cisneklate prowadzi szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy dla
dzieci i młodzieży. Oprócz realnej
nauki podstaw udzielania pierwszej pomocy i wykorzystania AED
zajęcia te były znakomitą metodą
wychowawczą. Dzieci nauczyły się
przeprowadzenia prawidłowej re-

suscytacji krążeniowo-oddechowej
oraz użycia defibrylatora. Uczniowie odgrywali upozorowane scenki, pracowali w zespołach, dzielili między sobą zadania, a przede
wszystkich praktycznie rozwiązywali problemy opierając się na
podstawowych zasadach i procedurach poprawnego udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy ratownikom za fantastyczne
szkolenie!
RS

Wycieczka do Ośrodka Edukacji Leśnej

D

nia 25.10.2021r. uczniowie klasy 2a i 2c wraz z wychowawczyniami wybrali się na
wycieczkę do Ośrodka Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania
Łęgami” oraz Leśnictwa w Czeszewie. Pan podleśniczy ciekawie opowiadał na temat leśniczówki i ośrodka, który mieści
się w zabytkowym, historycznym
budynku. Dzieci zostały po nim
oprowadzone i z zaciekawieniem
słuchały opowieści na temat starodawnych mebli oraz zdjęć, na
których widniały znane postaci odwiedzające leśniczówkę, np.
Henryk Sienkiewicz. Na piętrze
znajdował się taras widokowy,

Dzień Piżamy

S

amorząd Uczniowski, chcąc
urozmaicić szkolną rutynę,
zorganizował 22 października
Dzień Piżamy i Kapci. Na korytarzach zaroiło się od pokemonów,
krówek, tygrysków, prosiaczków,
osiołków, jednorożców i innych
stworków. Lekcje odbywały się
planowo, ale atmosfera była rado-
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śniejsza. Okazało się, że w piżamie też można się wiele nauczyć,
po szkolnych korytarzach chodzić
w śmiesznych, domowych kapciach. Było nam miło, że do naszej
zabawy dołączyli również nasi nauczyciele, którzy prowadzili lekcje
w ubrani w śmieszne piżamy.
SU

oraz sala dydaktyczna z ciekawymi eksponatami roślin i zwierząt,
m.in. spreparowanym bobrem,
czaplą i ogromnym orłem Bielikiem. Na uczniach zdecydowanie
największe wrażenie zrobiła multimedialna makieta przyrodnicza największego skarbu tego obszaru, czyli uroczyska i rezerwatu
„Czeszewskiego Lasu”. Zakończeniem wycieczki było ognisko
rozpalone na atrakcyjnej polanie z miejscem na wypoczynek.
Każdy mógł upiec sobie kiełbaskę
i zjeść ją ze smakiem w pięknych
okolicznościach przyrody.
Wychowawczyni klasy 2c
Agnieszka Więcek
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Kopalnia soli Kłodawa

W

dniu 18 października br. klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie, która ma najgłębszą w Polsce
podziemną trasę turystyczną.
Na miejsce dotarliśmy autokarem.
Z kaskami na głowach udaliśmy
się do szybu Michał, gdzie zjechaliśmy 600 m pod powierzchnię ziemi
z prędkością 6m/sek. Zjazd windą
zrobiła na niektórych dzieciach duże
wrażenie. Widzieliśmy Kaplicę św.
Kingi, Grotę Drakuli. Obejrzeliśmy
również w wykutej przez dwa lata
komorze solnej scenę, na której pobito rekord Guinnessa w koncercie,

który odbył się najniżej pod ziemią.
Idąc korytarzami podziwialiśmy
maszyny górnicze, przyrządy i materiały wybuchowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż wycieczkowy szlak przebiegał pośród pokładów unikatowej,
liczącej ponad 200 mln lat, soli różowej. Po dwugodzinnym zwiedzaniu,
wjechaliśmy na powierzchnię i udaliśmy się do sklepiku, w którym kupiliśmy wyroby solne.
Pełni wrażeń, po niesamowitej
przygodzie, wróciliśmy do Kleszczewa. To była udana wycieczka,
jedna z najlepszych.
Orzech

Święto „PYRY” klas I-III – wracamy do tradycji

P

W ramach święta , odbywa się
konkurs na ziemniaka „Giganta” i ziemniaka „Dziwaka”. Tegoroczny zwycięzca czyli „Gigant”
ważył 1732g i został przyniesiony przez ucznia klasy 3b.Za najdziwniejszego ziemniaka zostało uznanych 9 ziemniaków
(kaczka, kaktus, łapa psa, łapa
Shreka, misa, groszek, meduza, krówka i pajac). Był też najdłuższy ziemniak, przyniesiony przez

o raz kolejny w klasach I-III
Zespołu Szkół w Kleszczewie obchodzono święto ziemniaka, czyli tradycyjne już „Święto PYRY”. Tego dnia wszystkie
zajęcia i zadania nawiązywały do hodowli, budowy i sposobów wykorzystania zimniaków.
Były krzyżówki, rymowanki,
ziemniaki – cudaki, ziemniaczane „stworki” i stempelki. Oczywiście, czekała na dzieci degustacja potrawy regionalnej, czyli
„pyry z gzikiem”. Nawet niektórym „niejadkom” zasmakowała!

HDF

Liga eSzkoła

J

uż po raz trzeci w naszej szkole
rozpoczęliśmy zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Liga
eSzkołą. Głównym celem programu w klasach 1‑3 jest wdrożenie
i wykorzystanie inteligentnych
pomocy dydaktycznych – klocków Lego More to Math oraz We

CodeWeek w klasie 2b
Do 2.0. Dzieci podczas zajęć zamieniają się w inżynierów, badają
problemy, poszukuję rozwiązań,
testują je i dzielą się swoimi wiadomościami. W atrakcyjny sposób zdobywają nowe umiejętności
i je rozwijają.
KS

C

odeWeek to czas, w którym
promowana jest idea nauki
kodowania. Kodować można niezależnie od wieku, umiejętności
czy też sprzętu jakim dysponujemy. Podczas tegorocznej edycji CodeWeek uczniowie klasy 2b
przystąpili do wyzwania. Celem
zajęć jest propagowanie nauki
kodowania, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie zadaniowego podejście do stawianych
problemów, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz kreatywności.
W trakcie zajęć poruszaliśmy tematy związane z przechowywaniem przetworów, dbaniem o zdrowie. Jednakże przede
wszystkim uczyliśmy się współpracy w zespole i wspólnego osiągania sukcesu. Dzieci kodowały

z wykorzystaniem MATY DO KODOWANIA, tworzyły również trasy dla Ozobotów. Podczas zajęć
było kolorowo, radośnie i nieprzewidywalnie.
KS
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”

W

itamy w przedszkolu. Ten
rok przedszkolny rozpoczynamy dodatkowym oddziałem
trzylatków, czyli mamy dwie grupy
maluszków. Wrzesień jest to trudny okres dla dzieci , rodziców i nauczycieli. Każdy z nas potrzebuje akceptacji , wsparcia, pomocy
i zrozumienia drugiego człowieka. Dlatego spróbujmy się wszyscy
wspierać , mieć trochę cierpliwości
i wyrozumiałości dla siebie.
Adaptacja dziecka w przedszkolu
jest trudna i może trwać kilka dni
lub tygodni. Dziecko musi w tym
czasie poznać nowe miejsce, przystosować się do innego rytmu dnia,
a także zaakceptować obowiązujące w przedszkolu zasady. Nawiązuje relacje z panią i dziećmi. To
wszystko wymaga od niego sporego wysiłku. Procesowi oswajania tych wszystkich nowości sprzyja regularność. Gdy maluch choruje
i nie chodzi do przedszkola, proces
adaptacji przedłuża się. Pierwsze
tygodnie malucha w przedszkolu
to także trudny czas dla rodziców.
W zawirowaniach
własnych emocji, kiedy radość
i duma przeplata się z niepokojem i troską, warto pamiętać, że to
dziecko wymaga wsparcia. Z tego
względu własne emocje najlepiej
odreagować po odprowadzeniu
malucha do przedszkola. Przystosowanie do nowej rzeczywistości
przebiega dużo sprawniej, jeżeli
maluch będzie mógł wykorzystać
wcześniej opanowane umiejętności. Gdy więc dziecko ma doświadczenia w przebywaniu poza domem
bez rodziców, będzie mogło wykorzystać je w przedszkolu. Jeśli maluch potrafi samodzielnie umyć
i wytrzeć rączki, samodzielnie zjeść
obiad, założyć spodnie i buty, ła-
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twiej mu będzie się odnaleźć w nowym miejscu. Jeśli spotyka się z innymi dziećmi, bawi się na placach
zabaw, chodzi do klubu malucha,
jest zapraszane do kolegi, ma większe szanse na nawiązanie udanych
relacji z innymi dziećmi w grupie.
Rodzice nie powinni być jednak zaskoczeni, gdy okazuje się, że to, co
dziecko sprawnie robiło w domu
w przedszkolu zupełnie nie wychodzi. Dzieje się tak, gdy nabyte
umiejętności są jeszcze nieutrwalone. Malec, który dopiero co nauczył się korzystać z toalety, może
„zapomnieć” o tym w przedszkolu. Często też jest tak pochłonięty
nowymi znajomościami i zabawą,
że nie nadąża z innymi sprawami,
jak na przykład zjedzenie całego
obiadu. Pierwsze kryzysy w przedszkolu to swoista huśtawka nastrojów. Już wydawało się, że wszystko
się układa jak najlepiej, a tu następnego dnia maluch zanosi się płaczem w drodze do przedszkola. Od
czego to zależy? Bywa, że dziecko,
które z nadejściem września biegło z radością do przedszkola, po

kilku dniach reaguje płaczem, bo
już wie, że czeka go rozstanie z rodzicem. Nie reaguje tak, ponieważ
dzieje się coś przykrego, ale dlatego,
że wokół jest wiele nowości, a skala zmian jest ogromna. Najczęściej
kryzys przychodzi w pierwszym tygodniu, czasami później, na przykład po weekendzie. Po dłuższej
nieobecności zawsze trudniej jest
wskoczyć w przedszkolny rytm
(my, dorośli, także wiemy coś na
ten temat – niełatwo nam zabrać się
do pracy po wakacjach czy długim
weekendzie). Dlatego, o ile to tylko
możliwe, nie należy robić dodatkowych przerw w okresie adaptacji.
Oczywiście gdy malec zachoruje, nie mamy wyboru. Nie warto
jednak pozwalać na pozostawanie
dziecka w domu, gdy może iść do
przedszkola, gdyż może to przysporzyć więcej szkód niż pożytku. Czas
przyzwyczajenia się do obecnej sytuacji nie jest łatwy, dlatego w szatni
nie przedłużajmy rozstania. Pocałujmy dziecko na pożegnanie, powiedzmy, że je kochamy i po pracy
po nie przyjdziemy. Nigdy nie okła-

mujmy dziecka i starajmy się być
słowni. Mówiąc „będę po obiedzie”
czy „po drzemce” nie przedłużajmy tego jeśli to nie jest konieczne,
bo to również burzy zaufanie. Ułatwi to wszystkim pracę i zmniejszy
stres. Dla dalszego rozwoju dziecka
jako przedszkolaka te pierwsze dni
są najważniejsze. Im lepiej rodzice
godzą stanowczość z łagodnością,
tym szybciej dziecko przywyka do
nowej sytuacji.
W pierwszych dniach września
była piękna pogoda i mogliśmy nacieszyć się zabawą na placu zabaw.
Dzieci, które uczęszczały do
przedszkola wróciły po wakacjach szczęśliwe i radosne. Witały się z kolegami i swoimi paniami. Żywiołowo opowiadały
o spędzonych wakacjach, przynosiły ciekawe eksponaty do
kącików przyrody. Nowe sale
z nowymi zabawkami zachwyciły nasze pociechy. Powoli, ale
z wielkim zapałem zabieramy się
do racy. A o tym co będziemy robić dowiecie się w następnym artykule.
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”
grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew, dzieci poznały
budowę drzewa, jego znaczenie dla
człowieka, zwierząt i przyrody. Mamy
nadzieję , że wyrosną nam mali ekolodzy i odbudują naszą przyrodę.

Sprzątanie świata

Dzień kolorowych warzyw
i owoców

O

d początku września wiele
atrakcji w przedszkolu , oprócz
zabawy, nauki i spotkań z kolegami
na szczególne wyróżnienie zasługują:

Światowy Dzień Kropki.
W tym dniu dzieci przyszły ubrane i wymalowane w kropeczki . Poprzez tworzenie różnych prac odkrywały swoje talenty, poznawały swoje
mocne strony, pobudzały wyobraźnię i wspólnie tworzyły różne prace
plastyczne. Tego dnia szukały również kropek ukrytych w sali, uzupełniały obrazki brakującymi kropkami,
kodowały, układały sudoku oraz malowały palcami. Na koniec swoje prace wywiesiły w salach aby można było
podziwiać wspaniałe arcydzieła.

Dzień Przedszkolaka
Dzieci zostały zaproszone do
wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Odbyło się wiele zabaw sportowych. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem na
głowie, uczestniczyły w zabawach
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zmagały się z balonami, które
na końcu ozdobiły, zgodnie z własnymi pomysłami. Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły
o wspaniałej zabawie. Wszystkie dzieci wróciły do domu z niespodzianką.

to nadmienić, że przedszkolaki na
co dzień starają się dbać o środowisko segregując śmieci, utrzymując ład
i porządek w salach oraz najbliższym
otoczeniu. Coroczna akcja Sprzątania
Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego
człowiek może zrobić dla środowiska
poprzez właściwe zachowanie.

Dzień Chłopca
Był to dzień pełen wrażeń , który upłyną na zabawach, grach sportowych i tańcach. W tym dniu we
wszystkich grupach dziewczynki
wręczały chłopcom upominki, własnoręcznie namalowane laurki oraz
złożyły życzenia. Nie brakło także
w tym dniu słodkiego poczęstunku
dla wszystkich dzieci. Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu
rodziny czy życiu przedszkola.

Święto Drzewa
Tego dnia każda grupa przedszkolna posadziła jedno drzewko na placu przedszkolnym. Teraz sumiennie musi dbać o drzewko, podlewać
je i pielęgnować . We wszystkich

Przedstawienie pt. Nasz nowy
kolega Mambo
Nasze przedszkolaki z ogromnym
zainteresowaniem oglądały historię,
jak Murzynek Mambo trafił do nowej
szkoły. Jego rodzice przeprowadzili
się i chciał on znaleźć nowych przyjaciół. Dzieci w nowej szkole nie chciały się z nim bawić – wyśmiewały się
i mówiły na niego "Nowy". Była to egzotyczna bajka o tym, że każdy zasługuje na to aby dać mu szansę i że warto mieć przyjaciół. Takie historie dają
dużo do myślenia, dlatego z dziećmi długo rozmawialiśmy na temat
przedstawienia i sytuacji podobnych.

Zajęcia garncarskie
Indiach, przybywa do renomowanej
angielskiej szkoły. Dziewczynka choć
pochodziła z zamożnej rodziny (jej
ojciec to właściciel kopalni diamentów oraz oficer wojskowy) była bardzo skromna, miła, kulturalna i lubiana przez wszystkich. Miała wspaniałą
wyobraźnię, a swoimi opowiadaniami potrafiła przyciągnąć do siebie
każdego człowieka. Szybko więc zyskała przyjaźń większości dziewczynek w pensji panny Minchin. Niestety
przyszedł dzień, kiedy świat Sary runął... Jej ojciec zginął na wojnie, a ona
straciła cały swój majątek… Jednak
po latach odnalazł ją przyjaciel ojca
i znowu mogła być Małą Księżniczką
W przedstawieniu zagrała główną
rolę Małej Księżniczki – MAJA GOLAŃSKA a Lottie – OLIWKA GOLAŃSKA obie córki naszej nauczycielki z przedszkola. Warto obejrzeć
spektakl, gdyż jest piękny, a głosy
dziewcząt niepowtarzalne. Mamy nadzieję , że niedługo usłyszymy je w radio lub w Mam Talent.
Ciekawe ilu naszych wychowanków
osiągnie ogromne sukcesy w świecie?
Może dowiemy się po latach.
Aleksandra Łabęcka

Przedstawienie Mała
Księżniczka.

Udział w akcji Sprzątanie
Świata
Tradycyjnie jak co roku wszystkie
przedszkolaki „uzbrojone” w rękawice ochronne i worki na odpady przeszły w pobliżu placówki Przedszkola,
by z zaangażowaniem porządkować
otoczenie. Wyjście na wyznaczony teren poprzedzone zostało pogadanką,
na temat ochrony środowiska. War-

W każdej sali zrobiło się niezwykle kolorowo i radośnie, gdyż dzieci
były ubrane na kolorowo i przyniosły dużo owoców i warzyw. Na początku dnia rozmawialiśmy, dlaczego
warto codziennie jeść owoce i warzywa. Dzień przebiegał w miłej atmosferze podczas wspólnej zabawy przy
piosenkach o jesiennej tematyce. Odbył się również konkurs smaku: "Czy
wiesz, co jesz ?" oraz konkurs dotyku "Czy wiesz, co to jest ?"Dzieci również z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na zagadki oraz układały
owocowe puzzle. Dużym zainteresowaniem cieszyło przygotowanie koktajlu z owoców i sałatki jarzynowej.
Kolorowy dzień w przedszkolu upłynął w atmosferze wielkiej radości i nowych doświadczeń . To również dobry pomysł do wyrabiania nawyków
zdrowego odżywiania.

Święto Dzrewa

Niedawno, dzięki uprzejmości
Pani Ilony Golańskiej, dzieci z grupy 6-cio latków czyli Sówki i Zajączki wyjechały na wycieczkę do Teatru
Muzycznego w Poznaniu na spektakl
Mała Księżniczka.
Musical Mała księżniczka to adaptacja znanej powieści Frances Hodgson Bumett. Jest to wzruszająca opowieść o dziewczynce – Sarze, którą los
wystawił na ciężką próbę. Wychowywana całe swoje życie w tajemniczych

Wizyta w Teatrze Muzycznym
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Wieści z przedszkola w Ziminie
Pani Jesień

CodeWeek
W ramach II Modułu „Kodujemy z Małym Misiem” oraz udziału
w społecznej inicjatywie „CodeWeek” tygryski wraz z paniami przeniosły się w świat kodowania. Dzieci
bawiły się znakomicie. Grupa tygrysków wzięła udział w warsztatach
oraz wykonywała wiele ciekawych
zadań związanych z kodowaniem.
E. Wojszczyk

Projekt edukacyjny „Mały
Miś w Świecie Wielkiej
Literatury”
W roku szkolnym 2021 / 2022
dzieci z grup przedszkolnych wraz
z swoimi wychowawcami przystąpili do udziału w Ogólnopolskim
Projekcie Edukacyjnym „ Mały
Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Głównym celem projektu jest roz-

wijanie i promowanie czytelnictwa
oraz zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu
dziecka. Dzieci z grupy „Misiaczki”
i „Tygryski” rozpoczęły przygodę
z Misiem Bliżusiem i Puszkiem wyruszyły w podróż do świata literatury i wykonały zakładki do książek.
Misie powędrują do domu Przedszkolaków z karteczką dzienniczka.
K. Pieczyńska, E. Ulman

zabawy taneczne, zabawy z chustą
animacyjną. Na koniec czekała na
dzieci niespodzianka, czyli słodki
poczęstunek. Życzymy wszystkim
Dzieciom aby uśmiech gościł na
ich twarzach każdego dnia.
K. Pieczyńska, E. Ulman

W dniu 23.09. odbyły się w naszych grupach warsztaty literackie off-line. pt. „Spotkanie z panią Jesienią”, które poprowadziła
Aneta Konefał „Misiowa Mama”/
autorka projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”/. Dzieci powtórzyły
znajomość pór roku z wykorzystaniem materiału graficznego
(zdjęcia) oraz poznały datę rozpoczęcia kalendarzowej jesieni.
Wysłuchały tekstu: „Pani Jesień”
i odpowiadały na pytania dotyczące jego treści. Wzięły udział
w jesiennych zabawach ruchowych i graficznych. W ramach
podziękowania za uczestnictwo
w warsztatach grupa otrzymała
pamiątkowy dyplom.
E. Wojszczyk

„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat” J.
Korczak
20 września obchodziliśmy bardzo ważne święto - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci
z grupy Misiaczków oraz Tygrysków chętnie brały udział w zaproponowanych aktywnościach, m.in:

Październik miesiącem świadomości sensorycznej

N

asz mózg otrzymuje bodźce
z ciała i środowiska. Musi
je przetworzyć, zintegrować
tak, by mogły być użyte do celowego działania. Jeśli ten przepływ bodźców jest niezakłócony
wszystko jest ok, mały człowiek,
może rozwijać się bez większych
przeszkód. Problem pojawia się,
gdy występują zaburzenia integracji sensorycznej. Wtedy
mózg, mimo, że odbiera bodźce, to nie może ich odpowiednio
ułożyć i wysłać odpowiedniej reakcji.
Zmysły, które możemy nazwać
sensorycznymi to dotyk, czucie
głębokie, czyli propriocepcja oraz
zmysł równowagi. Ale nie tylko.
To też słuch, zapach i smak.
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Co ciekawe integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym! Trwa mniej więcej
do 7 roku życia. Dlatego tak ważne jest, by w tym czasie szczególnie o nią dbać, by dostarczać
odpowiednich bodźców. Jeśli
pewne, określone umiejętności
nie rozwiną się w tym okresie pojawią się trudności w prawidłowym funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.
W tym właśnie miesiącu
przedstawiam książkę Aleksandry Światowskiej „Integracja Sensoryczna. Przewodnik dla rodziców i opiekunów”, po którą warto
sięgnąć w jesienne wieczory. To
przewodnik dla rodziców i osób
zawodowo zajmujących się opie-

ką nad dziećmi - mapa po integracji sensorycznej. Czytelnik
bierze ją do ręki w momencie rozpoczęcia swojej życiowej “podróży” z dzieckiem i przemierza z nią
przez wszystkie poziomy rozwoju zmysłowego (od życia prenatalnego do rozpoczęcia nauki
w szkole).
Z książki dowiesz się między
innymi:
• w jaki sposób przebiega proces integracji sensorycznej.
• jak rozwijają się zmysły i jakie
mają one znaczenie dla rozwoju dziecka na każdy etapie
jego życia,
• w jaki sposób rozpoznać
ewentualne trudności w przetwarzaniu wrażeń sensorycz-

nych oraz jak wspierać dziecko z SPD,
• w jaki sposób prowadzona jest
ocena funkcjonowania procesów integracji sensorycznej.
Terapeuta SI
Katarzyna Piechowiak

sierpień-październik 2021 r.

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

<<<

Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

Olimpijczycy w tuleckiej szkole

N

a początku października
szkołę w Tulcach odwiedzili
niezwykli goście - Pani Małgorzata Hołub-Michalik, multimedalistka olimpijska z Tokio w sztafetach mieszanej i żeńskiej 4×400
m. Podziwialiśmy złoty i srebrny
medal - są naprawdę ciężkie i dowiedzieliśmy się ile trzeba pracy
i wyrzeczeń, by odnieść niebywały sukces. Uczniowie zadawali pytania na temat diety, treningu i życia prywatnego. Chętni uczniowie
uczestniczyli w rozgrzewce, którą
prowadziła nasza Mistrzyni.
Z uczniami spotkała się także Pani Agnieszka Wieszczek-Kordus- zapaśniczka, trzykrotna
uczestniczka igrzysk i medalistka z Pekinu. Ósmoklasiści dowiedzieli się, jak wyglądają przygotowania do zawodów i uczestniczyli
w treningu zapaśniczym. Dowiedzieli się jak upadać i jak powalić
przeciwnika. Zabawa była naprawdę świetna. Spotkania udało się
zorganizować dzięki zaangażowaniu Pani Joanny Gradzińskiej. Naszym Mistrzyniom dziękujemy za
niezwykłe wrażenia i życzymy kolejnych sukcesów
A. Szymczak
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Małe Mistrzostwa Europy

17

38

lipca 2021 r. na obiekcie
Orlik w Kleszczewie rozegrano turniej z cyklu Małe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2021
dla dzieci z terenu gminy Kleszczewo z roczników 2010-2011 uprawiających piłkę nożną w Szkółce

wicz (3 br), Dominik Weretko(1 br),
Oskar Stenclik (2 br).
Czwarte miejsce zajął zespół „Dania”, który wystąpił w składzie: Paweł
Wróblewski (1 br), Szymon Ignaszewski (1 br), Franek Stępień (5 br),
Hubert Występski 2 br).

(8 br). Drugie miejsce zajął zespół
„Dania” w składzie: Paweł Wróblewski (13 br), Bartek Potrawiak (5 br),
Leszek Mucha (5 br). Zespół „Anglia”, który wystąpił w składzie: Marcin Nowicki (7 br), Jan Posłuszny (6
br), Staś Kujawski (1 br) zajął trzecie

Najlepszym strzelcem turnieju
został Adam Robak z zespołu „Hiszpanii” zdobywając 19 bramek i wyprzedzając Pawła Wróblewskiego
z zespołu „Danii” zdobywcy 13 bramek, a najlepszym bramkarzem
uznany został Szymon Koszarek

Piłkarskiej Clescevii Kleszczewo
pod kierunkiem trenera Pana Bartosza Zawadzkiego. Turniej przeprowadzono w formule kategorii
wiekowej ŻAK. Podzielono boisko orlik na dwa mniejsze boiska,
a zespoły składały się z 4 zawodników i przyjęły nazwy zespołów
uczestniczących w dorosłych Mistrzostwach Europy w Piłce nożnej
2021. Mecze odbywały się jednocześnie na dwóch boiskach w systemie 3-rundowym. Turniej stał na
dobrym poziomie mimo panującej
w tym dniu wysokiej temperatury
powietrza.
Pierwsze miejsce zajął zespół
„Włochy”, który wystąpił w składzie:
Adam Robak (9 br), Szymon Koszarek (2 br), Marcin Nowicki (14 br)
i Jakub Skoczek (3 br).
Drugie miejsce zajął zespół „Anglia”, który wystąpił w składzie: Filip
Walczak (8 br), Kamil Walczak (12
br), Jacek Przybył, Jakub Skoczek (3
br).
Trzecie miejsce zajął zespół „Hiszpania”, który wystąpił w składzie: Jan
Posłuszny (7 br), Szymon Dulkie-

Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Nowicki z zespołu
„Włoch” , a najlepszym bramkarzem
uznany został Szymon Ignaszewski
z zespołu „Danii”.
31 lipca 2021 r. na obiekcie Orlik
w Kleszczewie rozegrano II turniej
z cyklu Małe Mistrzostwa Europy
Turniej był bardzo wyczerpujący, ale
stał na dobrym poziomie, a zawodnicy oprócz zabawy i przyjemności
z gry w piłkę przy okazji doskonalili swoje umiejętności techniczno-taktyczne. Składy zespołów zostały
zmienione, a pierwsze miejsce zajął zespół „ Hiszpania” w składzie:
Adam Robak (19 br), Szymon Koszarek (4 br) i Kacper Muszyński

miejsce, a zespół „Włochy” w składzie: Oskar Kopiński (7 br), Jacek
Przybył (3 br), Wojtek Hennig (3 br)
zajął czwarte miejsce.

z zespołu „Hiszpanii”, który zachował czyste konto.
Na zakończenie imprezy kapitanom drużyn wręczone zostały puchary i statuetki.
Fundatorem nagród był Dyrektor GOKiS Kleszczewo Maciej Frąckowiak.
Turniej wspólnie przeprowadzili: pomysłodawca tej imprezy Zenon Piechocki – animator Orlika
w Kleszczewie oraz trener Szkółki Piłkarskiej Clescevii Bartosz Zawadzki, który odpowiadał za sprawy
techniczne.
M. Żelazek
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Wakacyjny turniej piłki nożnej LATO 2021

14

sierpnia 2021 r. na obiekcie
Orlik w Kleszczewie odbył się Wakacyjny Turniej w piłce
nożnej Lato 2021 dla dzieci z terenu gminy Kleszczewo z roczników
2010-2011 uprawiających piłkę
nożną w Szkółce Piłkarskiej Clescevii Kleszczewo pod kierunkiem trenera Pana Bartosza Zawadzkiego.
Turniej przeprowadzono na dwóch
boiskach jednocześnie w systemie 3-rundowym, zespoły składa-

ski Oskar (2 br), Leszek Mucha (5
br), Markiewicz Paweł (1 br), Wojtek Szymczak (2 br). Czwarte miejsce zajął zespół „Morele” w składzie:
Marcin Nowicki (2 br), Jan Posłuszny, Miłosz Olejniczak, Weretko Dominik (1 br), Kujik Mateusz.
Gra była bardzo zacięta i mimo
upału mecze stały na dobrym poziomie i toczyły się w szybkim tempie.
Poziomem odstawał jedynie zespół
Moreli. Pozostałe drużyny toczyły

ły się tym razem z 5 zawodników.
Była to ostatnia już rywalizacja tej
grupy wiekowej podczas tegorocznych wakacjach, bowiem od poniedziałku 16 sierpnia młodzi piłkarze
uczestniczyli w obozie szkoleniowy
przed sezonem jesień 2021. W turnieju wystąpiły 4 zespoły, a pierwsze miejsce zajął zespół „ Clescevia” w składzie: Adam Robak (13
br), Szymon Koszarek (1 br), Chilkiewicz Szymon (2 br), Gruntowy
Marek (4 br) i Szymon Ignaszewski.
Drugie miejsce zajął zespół „Skrzaty” w składzie: Filip walczak (7 br),
Kamil Walczak (1 br), Olivier Zawadzki (3 br), Marek Nowak (2 br),
Franek Drzewiecki. Trzecie miejsce zajął zespół „Wróble” w składzie:
Paweł Wróblewski (2 br), Łopiń-

zacięte i wyrównane boje w tym turnieju.
Na zakończenie turnieju kapitanom wszystkich drużyn wręczone
zostały puchary i statuetki. Najlepszym strzelcem turnieju został Adam
Robak z zespołu „Clescevii” zdobywca 13 bramek , a najlepszym bramkarzem (grającym również w polu))
uznany został Filip Walczak z zespołu „Skrzaty”, który zdobył 7 bramek.
Fundatorem nagród był Dyrektor
GOKiS Kleszczewo Maciej Frąckowiak.
Turniej wspólnie przeprowadzili Zenon Piechocki – animator Orlika w Kleszczewie oraz trener Szkółki Piłkarskiej Clescevii Bartosz
Zawadzki.
M. Żelazek
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Pobiegli w Kleszczewie

W

sobotę, 25 września odbyła
II Kleszczewska Tartanowa
Piątka. Wystartowało w niej łącznie
ponad 100 osób. W ramach imprezy rozegrane zostały biegi dla dzieci

40

oraz bieg główny na dystansie 5 000
m, który odbył się w dwóch seriach.
Najszybszym zawodnikiem na
kleszczewskim tartanie był Paweł
Iskra z czasem 17:57. Zawodnik ten

do Kleszczewa przyjechał aż z Kołobrzegu. Drugi na mecie zameldował się Rafał Wnuczek z Wrocławia, który potrzebował 18 minut
i 27 sekund by znaleźć się na mecie.

Podium uzupełnił Artur Kolmer
z Kłecka. Trzecie miejsce zapewnił
sobie czasem 18:36.
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Dominika Kłoda z Po-

SPORT
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znania, która podczas pierwszej
edycji naszej imprezy była druga. Tym razem czas 19:28 pozwolił stanąć na najwyższym stopniu
podium. Druga na mecie pojawiła się Małgorzat Bider z Poznania,

której czas 22 minuty i 3 sekundy
jest nowym rekordem życiowym.
Trzecie miejsce zajęła Karolina
Młynarczak z Błażejewka. Miejsce na podium wywalczyła dzięki
czasowi 22 minuty i 33 sekundy.

Organizatorem wydarzenia był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie i For Run Grzegorz
Urbańczyk. Imprezę wsparło także
grono sponsorów – Agrobex, Adrunaline, Boltimor, Product Plus, Bo-

<<<

stik, Henry Kruse Polska. Patronat
medialny nad wydarzeniem objęło
Radio Poznań, Telewizja STK i Bez
zadyszki – audycja dla biegaczy.
Grzegorz Urbańczyk

Dawid Ławniczak wicemistrzem Polski U17 z drużyną Lecha Poznań

M

iło nam poinformować, że
mieszkaniec Tulec Dawid
Ławniczak został wraz z drużyną Lecha Poznań wicemistrzem
Polski do lat 17. Drużyna trenera Bartosza Bochińskiego przegrała w finale rozgrywek w Ząbkach
z UKS-em SMS Łódź po dogrywce 1:2. Awans do spotkania finałowego Lechici wywalczyli po zwy-

cięskim dwumeczu z Cracovią.
U siebie niebiesko-biali pokonali krakowian 3:0, a w stolicy Małopolski po remisie 3:3 postawili
kropkę nad „i”.
W obecnym sezonie Dawid występuje w najstarszej drużynie Lecha Poznań, która walczy w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów
w kategorii U18. Zawodnik uro-

dzony w 2005 roku rywalizuje z 2
lata starszymi rywalami. Po 6 kolejkach Lech Poznań zajmuje fotel lidera z 15 pkt na koncie. Dawid w tych rozgrywkach jak dotąd
strzelił 2 bramki.
Dawid był w poprzednich latach
stypendystą Gminy Kleszczewo.
Życzymy Jemu dalszych sukcesów.
M. Żelazek

z koleżanką z Poznania wystartowały w konkurencji czwórka podwójna bez sternika dziewcząt
i płynęły na dystansie 1500m.
Amelia Cuperek, Lena Frykowska, Lena Kasprzak oraz Zofia Cieśla reprezentują klub KS Posnania

Poznań i są szkolone przez trenera
Marcina Kaczmarka. Na Mistrzostwach Polski zaprezentowały się
znakomicie zdobywając tytuł wicemistrzyń Polski w wioślarstwie.

Mieszkanki naszej gminy
wicemistrzyniami Polski
w wioślarstwie

W

dniach 31.07. – 01.08.2021r.
trzy mieszkanki naszej gminy, wzięły udział w Mistrzostwach

Polski Młodzików w wioślarstwie,
które odbyły się na Torze Regatowym Malta. Dziewczyny razem

Lena Kasprzak
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Turniej tenisa stołowego strażaków

16

października w Hali Widowiskowo-Sportowej
GOKiS w Kleszczewie odbył się
XVIII Turniej w Tenisie Stołowym Ochotniczych i Państwowej
Straży Pożarnej miasta Poznania
i powiatu poznańskiego.
Zawody rozegrano w trzech kategoriach: PSP, OSP (seniorzy),
OSP-MDP (młodzieżowe drużyny
pożarnicze).
Wyniki poszczególnych klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Patryk Barczyk, Sławomir Koch, Dawid Pigla.jpg

Zdobywca Superpucharu Starosty Poznańskiego – dh Mariusz Toboła z OSP Czmoń.

Kategoria PSP:
1. Patryk Barczyk – JRG 5
2. Sławomir Koch – JRG 8
3. Dawid Pigla – JRG 8

Kategoria OSP – seniorzy:
1. Mariusz Toboła – OSP Czmoń
2. Grzegorz Kumoś – OSP Radzewo
3. Kamil Majocha – OSP Gowarzewo

Kategoria OSP – MDP
1. Maksymilian Nożyński – OSP
Gowarzewo
2. Marcin Skowroń – OSP Dakowy Suche
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3. Aleksander Szmygin – OSP
Czmoń
Zwycięzcą całych zawodów
i zdobywcą Superpucharu Starosty
Poznańskiego został: dh Mariusz
Toboła z OSP Czmoń.
Dyplomy oraz nagrody dla najlepszych zawodników wręczał Komendant Miejski PSP w Poznaniu
st. bryg. Jacek Michalak.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Michał Kucierski

>>>
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WIADOMOŚCI Z OSP KLESZCZEWO

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zarządu Oddziału Gminnego
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września 2021 r. odbył
się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Kleszczewie.
Zebranie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy
ul. Poznańskiej 6 w Kleszczewie.
Na zjeździe stawili się delegaci
i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego wydelegowani

z wszystkich jednostek OSP nasz
Gminy oraz zaproszeni goście: Wójt
Gminy Kleszczewo druh Bogdan
Kemnitz, przewodniczący Rady
Gminy Marek Maciejewski, kierownik posterunku Policji w Kleszczewie asp. Marcin Pakulski.
Podczas spotkania prezes druh
Jan Rajchelt przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2016
– 2021. Dotychczasowy Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium
z wykonanych zadań.

–

Następnie, w związku z upływem
kadencji, zebrani druhowie dokonali wyboru nowych członków Zarządu Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej.
Zebrani podziękowali składającym swoje funkcje Prezesowi Janowi Rajcheltowi i Komendantowi
Romanowi Baranowskiemu za wieloletnią i oddaną służbę.
Druh Jan Rajchelt funkcję prezesa sprawował przez 20 lat, druh Roman Baranowski Komendantem
Gminnym był przez ostatnie 8 lat,
obaj członkami straży są już od pięciu dekad.
Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Kleszczewo działa zarówno w sferze społecznej ale przede
wszystkim w zakresie zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami. Jednostki są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i bardzo dobrze
wyszkolone.

Po ukonstytuowaniu się obu
podmiotów ich skład wygląda następująco:
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Kleszczewie:
– druh Sławomir Kominek – prezes
– druh Arkadiusz Surdyk – wiceprezes – komendant
– druh Daniel Błaszczyk – wiceprezes
– druh Tomasz Stefaniak – wiceprezes
– druh Michał Niżnik – sekretarz
– druh Marcin Batycki – skarbnik
– druh Paweł Grzeszczak – członek prezydium
– druh Tomasz Growiec – członek prezydium
– druh Bartosz Hoffmann – członek zarządu

druh Bartosz Przymus – członek zarządu
– druhna Maria Wietrzykowska –
członek zarządu
– druh Marek Borowczyk – członek zarządu
– druh Grzegorz Grzeszczak –
członek zarządu
– druh Dominik Banaszkiewicz –
członek zarządu
– druh Krzysztof Kaczmarek –
członek zarządu
– druh Adam Płóciennik – członek zarządu
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kleszczewie
– druh Szymon Grzegorek – przewodniczący
– druh Łukasz Borowczyk – sekretarz
– druhna Agata Małecka – sekretarz
– druh Marcin Lesiński – sekretarz
Wybrano również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu
– druh Arkadiusz Surdyk
– druh Paweł Grzeszczak
Ponadto wybrano delegatów
na Zjazd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Poznaniu
– druh Sławomir Kominek
– druh Grzegorz Grzeszczak
– druh Bartosz Hoffmann.

Ogłoszenie wyników konkursu

O

ficjalne ogłoszenie wyników
konkursu organizowanego
przez Piwo Harnaś za nami. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało
nam się ostatecznie utrzymać pozycję nr 10, która jest pozycją premiowaną. Nadszedł czas na małe
podsumowanie całego konkursu.
Zabawę rozpoczęliśmy 12 sierpnia
i w sumie oddaliśmy głosów, co daje
nam 334 głosy na dzień – brawo Wy.
Załączamy wykres przedstawiający rozkład głosowania wraz
z ostatnim dniem, w którym z potężnej radości uplasowania się na
pozycji 10, przeszliśmy do przygnębienia ponownym spadkiem na
miejsce 11, by na końcu po ostatnim zrywie finalnie na miejsce 10

wrócić. Ten dzień był szalony i pokazał nam, że jako grupa jesteśmy
zawzięci, nieustępliwi i możemy
osiągać bardzo wiele. Dziękujemy
OSP Nowa Wieś Ujska za wykresy.
Nie mniej ten wynik to nie tylko nasza zasługa. W tym miejscu
chcemy podziękować każdemu,
kto oddawał na nas głosy, publikował przygotowywane przez nas posty, namawiał znajomych czy po
prostu wspierał na duchu. Nie sposób wspomnieć każdego z osobna –
jest to rzeczą niemożliwą oraz z względu na to, że głosowanie trwało prawie
2 miesiące nie chcielibyśmy nikogo
pominąć – dlatego DZIĘKUJEMY
WAM WSZYSTKIM BEZ WAS
NIE BYŁO BY TEGO SUKCESU.

Dziękujemy za rywalizację wszystkim jednostkom biorącym udział
w zabawie. Gratulujemy
pozostałym zwycięskim
jednostkom. Przy okazji
warto zaznaczyć, że z Gmina Kleszczewo w grupie
zwycięzców znalazły się
DWIE jednostki. OSP Gowarzewo również zdobyło
dofinansowanie.
To coś wspaniałego, gdy z małej
wiejskiej gminy, w tak zorganizowanym konkursie zwycięż ają dwie
jednostki! Gdy dodamy punkty jakie zdobyły obie jednostki, to uzyskujemy wynik lepszy niż OSP Kłodawa bo 33 136.

Raz jeszcze dzięki Wiara
za pomoc – potwierdziło się
po raz kolejny, że możemy na
Was liczyć tak jak Wy liczyć
możecie na nas.
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26.06.2021 r.

27.06.2021 r.
wany do pożaru opony w naczepie ciężarówki na autostradzie
A2. Na miejscu zdarzenia także:
OSP Kleszczewo, JRG 6, patrol
autostradowy
• 27.07. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
pożaru zboża na polu w miejscowości Tanibórz, Na miejscu
zdarzenia także: OSP Krzyżowniki-Śródka, OSP Kleszczewo,
OSP Gowarzewo.

2.07.2021 r.
• 26.06. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
wypadku dwóch aut osobowych
w Gowarzewie. Udział w zdarzeniu brały dzieci, na szczeście bez
większych obrażeń. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Gowarzewo, JRG6 Poznań, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja.
• 27.06. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do ptaka uwięzionego w siatce
ochronnej w bloku w Tulcach, na
wysokości trzeciego piętra. Na
miejsce zdarzenia został wezwa-

22.07.2021 r.

44

10.07.2021 r.
ny samochód JRG 7 z podnośnikiem koszowym, co umożliwiło
wydostanie ptaka z pułapki.

pożaru samochodu ciężarowego na drodze ekspresowej S5 (32
km, kierunek Bydgoszcz). Pożar został ugaszony przed przybyciem służb za pomocą gaśnicy. Na miejscu zdarzenia także:
OSP Gowarzewo, JRG 6 Poznań.

• 2.07. jednostka OSP Kleszczewo
została zadysponowana do wypadku na drodze między Kostrzynem Wlkp. a Kleszczewem ( DW
434 ). Dwie osoby poszkodowane,
przetransportowane do szpitala.
Na miejscu zdarzenia także: OSP
Gowarzewo, OSP Kostrzyn, JRG
3 Poznań, ZRM, Policja.

• 10.07. jednostka OSP Komorniki
została zadysponowana do Tulec,
do jeża, uwięzionego w studzience
deszczowej. Zwierzę zostało uwolnione i wypuszczone na wolność.

• 7.07. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do

• 23.07. zastęp z jednostki OSP
Komorniki został zadyspono-

27.07.2021 r.

23.07.2021 r.
c.d. na str. 46 >>>
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27.07.2021 r. – pożar warsztatu samochodowego

30.07.2021 r. – pożar lasu w Kórniku
• 27.07. jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana
do pożaru warsztatu samochodowego w Zalasewie. Na miejscu zdarzenia także: OSP Swarzędz, JRG 3 Poznań.
• 30.07. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
miejscowości Śródka w celu rozpoznania zagrożenia jakim było
gęste zadymienie spowodowane przez pożar lasu w Kórniku.
Po rozpoznaniu i stwierdzeniu
o braku pożaru zostaliśmy przedysponowani do Radzewa na pożar ścierniska. W trakcie jazdy
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przekierowało nas na pożar traw do miejscowości Mościenica, po ugaszeniu
zostaliśmy przekierowani do pożaru lasu w Kórniku, gdzie nasz
zastęp działał do późnych godzin
nocnych. Na miejscu przy pożarze lasu działały taże jednostki:
OSP Gowarzewo, OSP Radzewo,
OSP Czmoń, OSP Kórnik, OSP
Radzewice, OSP Krzesiny, OSP
Kamionki, OSP Mosina, JRG 6
Poznań, JRG 9 Mosina, SA PSP

Poznań, Wojskowa Straż Pożarna, KM PSP Poznań, Policja,
Straż Miejska.
• 30.07. jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana do pożaru ścierniska na
polu w miejscowości Daszewice (gmina Mosina). Na miejscu
zdarzenia także: OSP Kamionki,
OSP Poznań – Głuszyna, OSP
Szczytniki, JRG 7 Poznań.4.
• 31.07. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do pożaru zboża na pniu oraz ścierni-

31.07.2021 r. – pożar zboża i ścierniska

3.08.2021 – pożar ścierniska

6.08.2021 – likwidacja gniazda owadów

ska w miejscowości Komorniki.
Spaleniu uległo 4 hektary pola.
Na miejscu zdarzenia także: OSP
Kleszczewo, OSP Gowarzewo,
OSP Krzyżowniki – Śródka, OSP
Poznań – Krzesiny, JRG 6.

wana do wypadku z udziałem
dwóch samochodów osobowych w miejscowośbi Trzek. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Kostrzyn, JRG 3 Poznań, Policja, ZRM

• 1.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
pożaru samochodu na autostradzie A2. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Gowarzewo, JRG 6.

• 6.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
zagrożenia jakim były owady
błonkoskrzydłe. Działania były
prowadzone w miejscowości
Tulce.

• 2.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
pożaru samochodu osobowego
na autostradzie A2 (183 km, kierunek Warszawa). Po dojechaniu
na miejsce i rozpoznaniu zagrożenia okazało się, że awarii uległa
turbina, która zrobiła zadymienie. Na miejscu zdarzenia także:
JRG 6 Poznań.
• 3.08. jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana
do pożaru ścierniska w miejscowości Runowo. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kórnik.
• 06.08. jednostka OSP Gowarzewo została zadyspono-

• 6.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
pożaru śmieci na złomowisku
w Komornikach. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Kleszczewo, OSP Komorniki, Policja.
• 7.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
pożaru drzewa w Tulcach.
• 7.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do rozszczelnionej butli z gazem propan-butan w miejscowości Śródka. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Krzyżowniki-Śródka.

6.08.2021 r. – wypadek w Trzeku
c.d. na str. 54 >>>
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8.08.2021 r. – wypadek na drodze Tulce-Garby
• 08.08. jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze Tulce
– Garby. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6 Poznań, Policja, ZRM.
• 08.08. jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana
do pożaru balkonu w Zalasewie. Na miejscu zdarzenia także:
OSP Swarzędz, JRG 3 Poznań.
• 9.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
pożaru ścierniska w Taniborzu.
Na miejscu zdarzenia także: OSP
Kleszczewo, OSP Gowarzewo.
• 13.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do usunięcia gniazda owadów
błonkoskrzydłych w miejscowości Komorniki.
• 14.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
pożaru pryzmy obronika, trawy

13.08.2021 – likwidacja gniazda owadów
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oraz odpadów w miejscowości
Węgierskie. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kostrzyn.
• 16.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do zagrożenia jakim były owady błonkoskrzydłe przy zespole szkół w Kleszczewie, później o godzinie 17:55 zostaliśmy
zadysponowani do owadów
w Kleszczewie na ul. Lipowej.

20.08.2021 r. –powalone drzewo na garażu
wości Komorniki. Wraz z nami
OSP Kleszczewo.
• 23.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do usunięcia konaru zagrażającego bezpieczeństwu
przechodniów i kierowców
w Komornikach. Wraz z nami
OSP Gowarzewo.

• 23.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do powalonego drzewa na drodze pomiędzy miejscowościami
Węgierskie i Pławce.
• 26.08. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do zagrożenia, którym były
owady błonkoskrzydłe w miejscowości Kleszczewo.

• 20.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do zagrożenia, jakim okazało
się powalone drzewo na garaż
w miejscowości Tulce. Po przybyciu na miejsce wraz z druhami z OSP Kleszczewo usunęliśmy zagrożenie.
• 21.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do usunięcia gniazda owadów
błonkoskrzydłych w miejsco-

23.08.2021 – usunięcie konara z jezdni

21.08.2021 – likwidacja gniazda owadów błonkoskrzydłych

26.08.2021 – usunięcie gniazda owadów

29.08.2021 – usunięcie drzewa z jezdni
c.d. na str. 48 >>>
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ku. Na miejscu zdarzenia także:
OSP Kostrzyn, OSP Kleszczewo, OSP Gułtowy, JRG 3 Poznań, Pogotowie energetyczne.
• 06.09. jednostka OSP Gowarzewo. została zadysponowana
do pożaru żywopłotu w Gowarzewie.

1.09.2021 – zdarzenie drogowe

5.09.2021 – pożar ścierniska w Lipowcach

• 29.08. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
drzewa przewróconego na drogę w Tulcach

na Piknik Rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim” do
Bolechowa. W tym roku 35 zestawów złożonych z pomp zatapialnych, przedłużacza, redukcji
i węża tłocznego o łącznej wartości 131 000 złotych trafiło do
35 jednostek z 17 gmin powiatu poznańskiego, w tym również do OSP Komorniki i OSP
Krzyżowniki – Śródka z gminy
Kleszczewo. Druhowie odebrali sprzęt z rąk Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego,
Komendanta Miejskiego PSP
w Poznania, bryg. Jacka Michalaka.

• 1.09. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
zdarzenia drogowego na drodze pomiędzy miejscowościami Czerlejno i Klony. Samochód
osobowy uderzył w drzewo. Na
szczęście brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Kostrzyn, JRG 6,
ZRM, Policja.
• 2.09. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
usunięcia trzech gniazd owadów błonkoskrzydłych w Komornikach
• 4.09. na zaproszenie Starosty
Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego druhowie jednostki OSP Krzyżowniki-Śródka
oraz OSP Komorniki udalli się

• 06.09. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do pożaru ścierniska w miejscowości Lipowiec.
Krzyżowniki – Śródka wzięli udział w zabezpieczeniu odpustu parafialnego w Tulcach,
dbając o bezpieczeństwo pielgrzymów i mieszkańców.

• 5.09. jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do pożaru ścierniska w Lipowcu. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kleszczewo, OSP Krzyżowniki – Śródka
• 06.09. jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana do pożaru drewutni w Trze-

• 08.09. jednostka OSP Gowarzewo. została zadysponowana
do usunięcia gniazda szerszeni
na terenie Szkoły Podstawowej
w Tulcach.
• 08.09. jednostka OSP Gowarzewo. została zadysponowana
do pożaru ścierniska na polu
przy drodze Szewce-Garby. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Swarzędz.
• 08.09. jednostka OSP Gowarzewo. została zadysponowana do usunięcia plamy oleju na
drodze w Tulcach.

• 4.09. jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana do pożaru ścierniska
w miejscowości Lipowiec. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Kleszczewo.
• 5.09. druhowie z OSP Komorniki, OSP Gowarzewo i OSP

6.09.2021 – pożar drewutni w Trzeku

2.09.2021 – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych

6.09.2021 – pożar żywopłotu w Gowarzewie
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15.09.2021 r. – pożar ścierniska w Lipowcu
• 11.09. jednostka OSP Gowarzewo. została zadysponowana do Taniborza dp zgłoszenia
z systemu eCall. Alarm okazał
się fałszywy.
• 15.09. jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana do pożaru ścierniska w miejscowości Lipowiec.
Na miejscu zdarzenia także:
OSP Kleszczewo, JRG 6
• 19.09. jednostka OSP Gowarzewo. została zadysponowana do usunięcia plamy oleju na
drodze w miejscowości Gowarzewo.
• 14.10.2021 zostaliśmy zadysponowani do pożary kontenera na odpady przy cmentarzu
w miejscowości Krerowo. Na
miejscu: OSP Kleszczewo
• 17.10. jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana
do
pożaru
hali w miejscowości Robako-

14.10.2021 r. – pożar na cmenatrzu
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17.10.2021 r. – pożar hali w Robakowie
wo. Na miejscu działały 24 jednostki OSP i PSP Nasze działania trwały do 9:00.
• 21.10. jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana do powalonego
drzeZdjęcie
• 21.10. był bardzo pracowitym dniem dla jednostki OSP
Kleszczewo. Braliśmy udział
w kilku zdarzeniach:
– zostaliśmy
zadysponowani
do kolizji na drodze pomiędzy Nagradowicami a Komornikami. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Krzyżowniki-Śródka, JRG 6
– zostaliśmy wezwani do wypadku samochodu osobowego i ciężarówki na 177 km
autostrady A2 w stronę Warszawy. Jedna osoba poszkodowana zabrana do szpitala. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Krzyżowniki-Śródka, SA PSP

21.10.2021 r. – kolizja drogowa

–

–

–

Poznań, Policja, ZRM, Służba
drogowa
wysłano nas do pożaru zarośli w miejscowości Tulce,
gdzie zerwane zostały przewody średniego napięcia. Na
miejscu zdarzenia także: Pogotowie energetyczne.
następnie otrzymaliśmy szereg zadań dotyczących usunięcia skutków silnych wiatrów w obrębie miejscowości:
Czerlejno, Klony (w drodze
do miejsca zdarzenia zostaliśmy odwołani) oraz dwukrotnie Kleszczewo.
zostaliśmy zadysponowani do
miejscowości Tulce w celu zasilania respiratora z względu
na brak prądu (w drodze do
miejsca zdarzenia zostaliśmy
odwołani).. Braliśmy udział
w kilku zdarzeniach.

• 22.10. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do zagrożenia jakim był zwisający konar w miejscowości
Tulce.

22.10.2021 r. – zwisający konar w Tulcach

21.10.2021 r. – usuwanie skutków
wichurry

sierpień-październik 2021 r.
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WIADOMOŚCI Z OSP KOMORNIKI
W dniach 2 – 6 czerwca 2021
troje druhów z Komornik wzięło
udział w Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia OSP GRS
Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce oraz II Międzynarodowych
Manewrach Ratowniczo – Technicznych, jakie odbyły się na Podlasiu. Wszystko to miało miejsce
przy Sanktuarium Matki Boskiej
Bolesnej w Świętej Wodzie. Udział
w tym spotkaniu wzięli strażacy i ratownicy z 8 województw,
jak również zaproszeni goście
z Włoch, Ukrainy i Mołdawii.
W międzyczasie była również okazja do odwiedzenia Muzeum Wilczy Szaniec w Gierłoży oraz zwiedzenia Białegostoku.
19 czerwca 2021 drużyna
MDP Komorniki wraz z opiekunami wzięła udział w XI Powiatowym Rajdzie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych i Szkół Powiatu Poznańskiego, jaki odbył
się w gminie Rokietnica. Został
on zorganizowany przez druhów
z OSP Mrowino przy pomocy
strażaków z JOSP Rokietnica, OSP
Napachanie i OSP Przybroda oraz
policji. Trasa do przejścia mierzyła 6,5 km i biegła od strażnicy OSP
Mrowino, poprzez okoliczne lasy,
łąki i pola, a kończyła się na boisku
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cerekwicy. Na trasie
były do wykonania zadania sportowe i strażackie, m.in.: pchnięcie kulą, rzut kaloszem, przejście
przez rurę, przejście przez oponę,
zadanie medyczne, rozwinięcie linii gaśniczej, test z wiedzy pożarniczej oraz kalambury o tematyce
strażackiej.
Po strażackiej grochówce, jaką
uczestnicy zostali uraczeni na koniec marszu, zostały rozdane dyplomy i upominki. Również troje
dzieci z Komornik, Klara Batycka, Hania Kucharska i Wiktor Małecki, otrzymali nagrody za udział
w Ogólnopolskim Strażackim
Konkursie Plastycznym na etapie
powiatowym. Ich prace awansowały do etapu wojewódzkiego, ze
względu jednak na czas pandemii,
nie było wcześniej możliwości do
przekazania nagród.
2 lipca druhowie z Komornik zabezpieczali szczepienia powszechne, które odbywały się

50

w punkcie znajdującym się na
Hali Widowiskowo – Sportowej
w Kleszczewie.
2 lipca 2021 druhowie
z Komornik odrestaurowali syrenę strażacką. Urządzenie to, na co
dzień znajdujące się na remizie,
zostało zdjęte z budynku na czas
remontu. Dało to możliwość jej remontu i położenia nowej czerwonej farby. Z utęsknieniem oczekujemy dnia, gdy ponownie zostanie
zamontowana na budynku strażnicy i znów będzie nas przywoływać swoim głosem na pomoc innych ludziom.
16 lipca nasi druhowie, Joanna i Grzegorz, zawarli związek małżeński. Sakramentalne
“Tak” powiedzieli sobie w obecności rodziny i przyjaciół w kościele

w Tulcach. Udział w nabożeństwie
wzięli także druhowie z Komornik, którzy zrobili dla Państwa
Młodych strażacką bramę przed
świątynią. Nowożeńcom składamy
serdecznie gratulacje oraz życzenia
wszystkiego co najlepsze na nowej
drodze życia i dziękujemy za zaproszenie strażackiej delegacji na
uroczystość i przyjęcie weselne.
17 – 18 lipca 2021 druhowie OSP Komorniki zorganizowali dla członków MDP biwak. Udział
w nim wzięło 9. dzieci. Jego celem
była zabawa i miłe spędzenie wakacyjnego czasu, ale również nauka,
powtórzenie i ugruntowanie już
wcześniej poznanej wiedzy z zakresu ratownictwa i pożarnictwa.

Po rozbiciu namiotów odbył
się bieg sprawnościowy, następnie najmłodsi odbyli rajd po okolicy. Na trasie mieli do wykonania
szereg zadań, m.in.: poszukiwania
osoby zaginionej, usunięcie gałęzi z drogi, neutralizacja nieznanej substancji, uwolnienie uwięzionego jeża, udzielenie pierwszej
pomocy dwóm poszkodowanym
rowerzystkom. Ponadto ćwiczyli musztrę, dowodzenie zespołem
oraz łączność. Mieli również okazję poćwiczyć wiązane węzłów ratowniczych, wspinanie się po linie
oraz rozpalanie ognia za pomocą
krzesiwa. Część dzieci pełniła nocną wartę pod okiem opiekunów.
Na koniec wszystkie zadania zostały omówione, dzieci określiły,
które sprawiły im trudność, a które podobały im się najbardziej. Był
to już drugi biwak, zorganizowany
przez OSP Komorniki dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i wszystko wskazuje na
to, że wpisze się on na stałe w harmonogram zajęć z dziećmi.
2 sierpnia 2021 odbyły się
ćwiczenia dla dzieci. Ich celem
było powtórzeni i utrwalenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.
Najmłodsi, pod czujnym okiem
druhów ratowników przećwiczyli działania przy poszkodowanym. Począwszy od bezpieczeństwa własnego, poprzez ułożenie
w pozycji bocznej ustalonej, aż po
wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Nawet najmłodsi uczestnicy wykonywali zadania
z pierwszej pomocy, w myśl zasady, że nigdy nie jest za wcześnie by
nauczyć się pomagać, trzeba tylko
wiedzieć jak.

W dniach 4 – 13 sierpień
2021 w Lewinie Kłodzkim odbył się obóz ratowniczy dla dzieci
i młodzieży. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Służby
Ratownicze z Oleśnicy. Jego celem
było promowanie wiedzy na temat
pierwszej pomocy oraz nauka dobrych zachowań w trudnych sytuacjach. Ponadto dzieci miały możliwość poznania specyfiki pracy
służb mundurowych na lądzie
i w wodzie, zajęć o tematyce strażackiej, wspinaczki czy militariów,
jak również gier i zabaw w gronie
rówieśników. Jak co roku, nie obyło się bez nocnego alarmu przeciwpożarowego czy scenek z pozoracjami, gdzie dzieci musiały same
podejmować decyzje dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
Obóz zakończył się egzaminem,
po którym dzieci otrzymały dyplom ukończenia kursu podstawowej pierwszej pomocy.
Udział w obozie wzięło dwoje
członków MDP Komorniki, Hania
i Maciej Kucharscy, którzy mieli
możliwość przećwiczenia zagadnień poznanych wcześniej na zajęciach w remizie.
21 sierpnia 2021 samochód
pożarniczy OSP Komorniki wraz
z czteroosobową załogą wziął
udział w IV Ogólnopolskim Zlocie Czerwonych Samochodów,
który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Zbiórka pojazdów biorących
udział w imprezie odbyła się przy
Stadionie Poznań, a stamtąd odbył
się przejazd ulicami miasta, aż na
teren targów. Tam odbyły się pokazy strażackie i ratownicze, m.in.
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WIADOMOŚCI Z OSP KOMORNIKI

pokaz gaszenia oleju, cięcia samochodu, prezentacje Dziecięcych
Drużyn Pożarniczych czy demonstracje psich ratowników z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego z Poznania. Odbyły się również
konkurencje dla zwiedzających
i strażaków oraz zabawy dla dzieci. Ponadto była możliwość zapoznania się ze sprzętem strażackim
dzięki bogatej ekspozycji z branży
pożarniczej oraz możliwość obejrzenia różnorakich pojazdów, nie
tylko strażackich.
Podczas
trwania
imprezy druhowie Mateusz Kaminski
i Grzegorz Pempera wzięli udział
w konkurencji udzielania pierwszej pomocy. Na 14 startujących
drużyn zajęli 4. miejsce, zdobywając tym samym nagrodę w postaci wyciągarki samochodowej firmy Dragonwinch.
28 sierpnia 2021 w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu w powiecie gostyńskim odbył się XXIII Finał Wojewódzki
Konkursu Kronik. Udział w nim
wzięli również druhowie Alicja Kucharska i Marcin Batycki.
Organizatorzy spotkania przygotowali dla uczestników atrakcje: koncert Świętogórskiej Orkiestry Dętej, pod batutą Piotra
Kaczora, zwiedzanie Bazyliki na
Świętej Górze w Gostyniu wraz
z podziemiami i klasztorem pod
przewodnictwem kleryka Kongregacji Oratorium św. Filipa
Neri oraz zwiedzanie Muzeum bł.
Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, gdzie kustosz, s. Franciszka Zdeb przybliżyła historię
życia i działalności patrona muzeum.

wany jest sprzęt dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z powiatu poznańskiego. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Starostwa Powiatowego, rokrocznie
strażacy odbierają sprzęt, który ma
wspierać ich skuteczność, a tym
samym wspomagać bezpieczeństwo mieszkańców. W tym roku
35 zestawów złożonych z pomp
zatapialnych, przedłużacza, redukcji i węża tłocznego o łącznej
wartości 131 000 złotych trafiło
do 35 jednostek z 17 gmin powiatu poznańskiego, w tym również
do OSP Komorniki i OSP Krzyżowniki – Śródka z gminy Kleszczewo. Druhowie odebrali sprzęt
z rąk Starosty Poznańskiego, Jana
Grabkowskiego,
Komendanta
Miejskiego PSP w Poznania, bryg.
Jacka Michalaka
5 wrzesień 2021 druhowie
z Komornik, Gowarzewa i Krzyżownik – Śródki wzięli udział w zabezpieczeniu odpustu parafialnego

w Tulcach, dbając o bezpieczeństwo pielgrzymów i mieszkańców.
Już po raz piąty trwa zbiórka
zabawek dla dzieci spędzających
świąteczny czas w szpitalach. Zachęcamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy do włączenia się w tą
akcję i w ten sposób podarowania
uśmiechu tym najmłodszym. Do
końca listopada można przynosić
zabawki dla dzieci, artykuły plastyczne, niemowlęce oraz gadżety
dla nastolatków do OSP Komorniki, OSP Gowarzewo i OSP Krzyżowniki - Śródka po uprzednim
skontaktowaniu się z przedstawicielami tych jednostek.
Strażacy odwiedzą szpitale dziecięce w Poznaniu, Wrześni i Środzie Wlkp, jak również mniejsze
placówki opiekuńcze, gdzie przekażą wszystkie podarowane przez
Państwa upominki. Niech te Święta będą jeszcze piękniejsze przez
dar serca.
A. Kucharska

Z całego województwa do konkursu zgłoszonych zostało 18
kronik. Kronika OSP Komorniki
była jedyną księgą z powiatu poznańskiego, która wzięła udział
w eliminacjach wojewódzkich.
Według karty oceny, otrzymała
ona 63 na 65 punktów, co dało jej
tytuł Kroniki Wzorowej i awans
do etapu ogólnokrajowego.
4 wrzesień 2021 przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 8
w Bolechowie odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Bezpieczni
w powiecie poznańskim”. Zorganizowany on został przy współudziale Starostwa Poznańskiego i Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
Zaprezentowane zostały tutaj służby mundurowe, dbające o bezpieczeństwo mieszkańców. Straż pożarna, policja, straż graniczna,
służba więzienna i wojsko zaprezentowali posiadany sprzęt i umiejętności. Nie odbyło się bez pokazów, koncertów oraz wielu atrakcji.
Tradycją już jest, że podczas
trwania tego festynu przekazy-
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KRONIKA POLICYJNA
• 06.06.21 r. w miejscowości
Gowarzewo funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Mercedes, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 16.06.21 r. w miejscowości
Kleszczewo funkcjonariusze KP
Swarzędz dokonali zatrzymania
nieletniego, który posiadał przy
sobie odurzające. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• W okresie czasu od dnia
14.06.21 r. do dnia dniu
15.06.21 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży katalizatora od
pojazdu m-ki Kia, powodując
straty w wysokości 4000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 24.06.21 r. na terenie Autostrady A2 funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Renault, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 04.07.21 r. na terenie Autostrady A2 funkcjonariusze WRD
KMP Poznań dokonali zatrzymania kierującego pojazdem
m-ki Mercedes, który znajdował
się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 07.07.21 r. w miejscowości Gowarzewo, z terenu posesji dotąd nieustalony sprawca
dokonał kradzieży elektronarzędzi, powodując straty w wysokości 3000 zł. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• 09.07.21 r w miejscowości Tulce n/n sprawca dokonał
uszkodzenia biletomatu oraz
kradzieży z jego wnętrza skarbca wraz z znajdującymi się wewnątrz pieniędzmi w kwocie
3457 zł. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze
KMP Poznań dokonali zatrzymania sprawcy opisanego przestępstwa. Postępowanie prowadzi KMP Poznań.
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• 02.10.21 r. w miejscowości
Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania
osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Postępowanie prowadzi
KP Poznań Wilda.

• 19.07.21 r. w miejscowości Szewce dotąd nieustalony sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu m-ki Renault Clio,
powodując straty w wysokości
3900 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

• 05.09.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KP
Kostrzyn dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Volkswagen, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

• 25.07.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania mężczyzny podejrzanego o znęcanie się nad swoją konkubiną. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.

• W okresie czasu od dnia
07.09.21 r. do dnia dniu
08.09.21 r. w miejscowości
Tulce dotąd nieustalony sprawca
dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Kia Rio, powodując straty w wysokości 4000 zł. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.

• 30.07.21 r. w miejscowości
Gowarzewo funkcjonariusze
KP Swarzędz dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Postępowanie
prowadzi KP Kostrzyn.
• 31.07.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującej pojazdem
Fiat, wobec której wydano zakaz poruszania się pojazdami
mechanicznymi. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 27.08.21 r. w miejscowości
Krzyżowniki funkcjonariusze
PP Kleszczewo dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do
Aresztu Śledczego. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W okresie czasu od dnia
21.08.21 r. do dnia dniu
01.09.21 r. dotąd nieustalony
sprawca dokonał kradzieży roweru, powodując straty w wysokości 3500 zł. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.

• W okresie czasu od dnia
01.10.21 r. do dnia dniu
05.10.21 r. w miejscowości
Komorniki dotąd nieustalony
sprawca dokonał paneli ogrodzeniowych, powodując straty
w wysokości 10000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 10.10.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Mitsubishi, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 17.10.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej w celu ustalenia
miejsca pobytu. Postępowanie
prowadzi KPP Grodzisk Wlkp.

• 09.09.21 r. w miejscowości
Gowarzewo funkcjonariusze KP
Swarzędz dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej w celu
ustalenia miejsca pobytu. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

• 24.10.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego pojazdem
m-ki Skoda, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

• W okresie czasu od dnia
09.09.21 r. do dnia dniu
13.09.21 r. w miejscowości
Tulce dotąd nieustalony sprawca
po uprzednim zerwaniu kłódki w drzwiach dokonał włamania do pomieszczeń magazynu,
a następnie kradzieży znajdujących się wewnątrz pojemników
z zawartością oleju napędowego, powodują straty w wysokości 450 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH:

• 15.09.21 r w miejscowości Kleszczewo funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego
pojazdem BMW, wobec której wydano zakaz poruszania
się pojazdami mechanicznymi. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.

Posterunek Policji w Kleszczewie przy ul. Sportowej 2, tel.
47-77-132 90, Komisariat Policji
w Swarzędzu przy ul. Grudzińskiego 30a, tel. 47-77-148-00

DZIELNICOWI NA TERENIE
GMINY KLESZCZEWO:
–

Kierownik Posterunku Policji
w Kleszczewie: mł. asp. Marcin Pakulski, tel. 47-77-132-91.

–

Dzielnicowy wszystkich miejscowości na terenie gminy
Kleszczewo (z wyjątkiem miejscowości Tulce), p.o. st. sierż.
Miłosz Kasprzyk. Dzielnicowy
realizuje plan działania priorytetowego w zakresie ograniczenia
ilości przestępstw polegających
na kradzieżach z włamaniami
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KRONIKA POLICYJNA
do domów i mieszkań na terenie
miejscowości Gowarzewo, tel.
47-77-132-94 lub tel. służb. 519064-677
–

Dzielnicowy
miejscowości Tulce: asp. Karol Niewiadomski. Dzielnicowy realizuje
plan działania priorytetowego
w zakresie ograniczenia przestępstw polegających na kradzieży elementów pojazdów

na terenie miejscowości Tulce,
tel. 47-77-132-93 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:
mł. asp. Marcin Pakulski

E-USŁUGI
WI E L KO P O L S K I E J P O L I C J I

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
W KRUSZEWNI
zatrudni

KONSERWATORA STACJI
UZDATNIANIA WODY

PYREK.PL

WIBEROO.PL

internetowy serwis
edukacyjno-informacyjny
Wielkopolskiej Policji
nie tylko dla dzieci

serwis internetowy
umożliwiający
znakowanie oraz
sprawdzanie rowerów

na umowę zlecenie

WYMAGANIA:
• doświadczenie przy eksploatacji stacji uzdatniania wody,
• wykształcenie: zawodowe, średnie
• uprawnienia elektryczne - dodatkowy atut

KONTAKT: 608-507-596

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.

SARVATO.PL
serwis internetowy umożliwiający realizację badań
społecznych na terenie województwa wielkopolskiego
i dostęp mieszkańców do ich wyników

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
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GIMNASTYKA
50+
poniedział-69:..-5---68:..-5----
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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
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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 28 października 2021 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy
nadsyłać do redakcji najpóźniej do 6 grudnia 2021 r.
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REKLAMY

sierpień-październik 2021 r.

USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

GABINET MEDYCZNY
PUNKT POBRAŃ KRWI
GOWARZEWO, UL. SWARZĘDZKA 19 I PIĘTRO (NAPRZECIWKO OSP)
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7:00 – 12:00

TEL. 736 649 031
WWW.NATIVISVITAE.PL
54

ROZRYWKA

sierpień-październik 2021 r.
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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 w wysokości 50 zł

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 6 grudnia 2021 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 50 zł na usługi w Salonie Fryzjerskim – Solarium pani Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „Letni relaks”,
wylosował Dominika Karolczak z Krerowa. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszcewie, w godzinach jej pracy.

ŁAMIGŁÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl imiona następujących bohaterów książek:
BENIAMIN, BOBO, GOFER, GUMIŚ, MASZA, MISZA, PĄCZEK,
USZATEK, WOJTEK.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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2. Rozwiąż sudoku:
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