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Spokojnych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych,
oraz
wszelkiej pomyślności,
szczęścia i spełnienia marzeń
w nadchodzącym
Nowym Roku 2022
życzą
Wójt Gminy
Rada Gminy, Sołtysi,
Pracownicy jednostek
organizacyjnych
Gminy Kleszczewo
oraz Redakcja „Samorządu”
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COVID – 19 ZNÓW
SPRAWCĄ NIESZCZĘŚĆ

Pandemia Covid-19 ponownie
przybrała ogromne rozmiary obnażając nieprzystosowanie wielu
społeczeństw do solidarnej walki
z zagrożeniem. Podczas pierwszej
fali epidemii byliśmy bezbronni,
brakowało jakiejkolwiek ochrony: płynów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek. Brak było wiedzy jak się bronić przed patogenem
– nie było lekarstw ani szczepionek. Problemem było zapewnienie
miejsc w szpitalach dla gwałtownie
rosnącej liczby chorych. W miarę
upływu czasu zorganizowano zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, rozwinięto sieć szpitali tymczasowych, z czasem wynaleziono
szczepionki w wysokim stopniu
zabezpieczające przed zakażeniem,
a zwłaszcza przed ciężkim przebiegiem choroby. Co dziwne, pomimo
wielu zachorowań, a także licznych
zgonów, tragedii dotykających nieraz całe rodziny, społeczeństwo
jako całość nie nabrało instynktu
samozachowawczego. Pandemia
ponownie zbiera ponure żniwo,
a tymczasem szczepionki przyjęła
tylko niewiele ponad połowa Polaków. Znaczna część społeczeństwa
nie przyjmuje do wiadomości jakichkolwiek ograniczeń mających
na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Tymczasem Covid-19 jest znacznie bliżej
nas, niż to miało miejsce podczas
pierwszego ataku choroby. Ignorowanie faktu istnienia zagrożenia
ułatwia jego rozprzestrzenianie się.
Przypadki choroby odnotowujemy
nieomal codziennie w szkołach,
przedszkolach, w wielu instytucjach i zakładach pracy na terenie
gminy.
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Obecnie, wg danych uzyskanych
z Policji na kwarantannie domowej przebywa rekordowa liczba 547
osób, w tym 80 osób (również rekordowa liczba) to osoby z dodatnim
wynikiem testów na coronawirusa.
Nasz samorząd nawet na moment
nie wstrzymał działań profilaktycznych. Wprowadzono środki ostrożności we wszystkich gminnych jednostkach. W okresach nasilenia się
epidemii są odwoływane wszelkie
imprezy i spotkania organizowane
przez jednostki gminne. Wynikające z wymogów prawnych zebrania
są zwoływane w reżimie sanitarnym,
jeżeli trzeba i gdy jest to technicznie możliwe, w trybie zdalnym. Bez
przerwy są wykonywane szczepienia, zarówno w ambulansie mobilnym NFZ przy Ośrodku Kultury, jak
również w gminnym punkcie szczepień w hali sportowej w Kleszczewie.
Podczas gdy w ościennych gminach szczepienia najczęściej organizują przychodnie lekarskie, bądź
powstałe w wyniku odgórnych decyzji tzw. Punkty Szczepień Masowych, my pokonując liczne
przeszkody i wkładając ogromny
wysiłek organizacyjny, zarówno ze
strony pracowników samorządowych, jak również społeczników,
zorganizowaliśmy i utrzymujemy
gminny punkt szczepień. Z okazji do szczepień w Kleszczewie
w każdy piątek skorzystało także
wielu mieszkańców, niejednokrotnie odległych miejscowości.
Uwaga: w ostatnich 2 tygodniach
2021 roku szczepienia wyjątkowo
odbędą się w czwartki, natomiast
piersze szczepienie w 2022 roku
odbędzie się w środę 5 stycznia.
Dotąd w naszej gminie są
w pełni zaszczepione 5494 osoby,
co stanowi 58,8% mieszkańców.
Daje nam to 164 miejsc w Polsce,
ale jednocześnie ostatnie w powiecie poznańskim.
Osoby dotąd niezaszczepione,
a także zamierzające przyjąć kolejne dawki szczepionki zapraszamy do
gminnego punktu szczepień w kleszczewskiej hali – informacje na stronie internetowej Gminy, a także
bezpośrednio w Urzędzie Gminy
i w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Uwaga: na stronie internetowej gminy można znaleźć informacje odnośnie możliwości bezpłatnego wykonania testów na
SARS-COV-2.

ZBIORNIK TULCE

Dobiegła końca procedura zamówień publicznych dotycząca budowy sztucznego zbiornika wodnego w Tulcach. Przedmiotem
zamówienia była budowa zbiornika
retencyjnego wraz z budowlą przelewowo-upustową i zaporą ziemną.

nym punkcie po spiętrzeniu głębokość wyniesie 3,30 m.
Inwestor, którym jest państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, po wypełnieniu
wszystkich niezbędnych procedur
dokonał wyboru wykonawcy, któ-

Dolina Męciny – tu powstanie zbiornik

Most dawnej kolejki – musi zostać wyburzony
Obiekt powstanie na rzece Męcina
w odległości ok.80 m na wschód od
ul. Średzkiej w Tulcach w kierunku
Komornik. Powierzchnia zalewu
zbiornika wynosi 15,9 ha, pojemność 240.000 m³. Średnia głębokość
zalewu to ok. 1,52 m, w maksymal-

rym jest Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc.
Batalia o powstanie zbiornika retencyjnego trwa już wiele lat. Warto przypomnieć, że silny impuls do
zintensyfikowania działań przy-

Konferencja prasowa w Urzędzie Wojewódzkim - ogłoszenie decyzji o budowie
zbiornika retencyjnego na Męcinie.
Fot. WUW Poznań, 2019 r.
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gotowawczych stanowiło spotkanie zorganizowane w maju 2019
roku w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu z inicjatywy posła Bartłomieja Wróblewskiego. Udział
w tym przełomowym dla tej inwestycji wydarzeniu wzięli także m.in.
wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego Zbigniew Krasnodębski, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek
Gróbarczyk, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wójt gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz,
Z-ca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Krzysztof Woś. Inwestycja posiada
dofinansowanie z WRPO – środki
unijne na ten cel zabezpiecza Urząd
Marszałkowski w Poznaniu.

ŚWIETLICA WRAZ ZE
STRAŻNICĄ W KOMORNIKACH – ODBIÓR PRAC

Zakończyły się prace związane
z gruntownym remontem i przebudową świetlicy wraz ze strażnicą OSP w Komornikach. W budynku zmianie uległo nieomal wszystko,
począwszy od posadzek po wykonany z eternitu dach. Dostosowany został do obecnych wymogów układ

pomieszczeń, budynek zyskał na
funkcjonalności i estetyce. Gruntownej zmianie uległy warunki termiczne – docieplenie posadzek, dachu,
ścian, wymiana okien, jak również
zainstalowanie nowego ogrzewania
przyczynią się do poprawy komfortu
użytkowania wnętrz, a jednocześnie
pozwolą na oszczędności energii.
Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.

RUSZA BUDOWA
ŚWIETLICY
W NAGRADOWICACH

Mieszkańcy Komornik wkrótce zasiedlą gruntownie odnowioną świetlicę w swojej miejscowości,
natomiast już niedługo z w całości nowej świetlicy cieszyć się będą
także mieszkańcy Nagradowic. Na
terenie pozyskanym nieodpłatnie
od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa powstaje świetlica, która pozwoli na organizację spotkań
i zajęć dla wszystkich grup mieszkańców tej miejscowości. Inwestycja jest realizowana już od pewnego
czasu, jako że powstaje w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Sporo czasu

Świetlica w Komornikach – sala główna

Świetlica wraz ze strażnicą OSP w Komornikach

Rozpoczęcie prac przy budowie świetlicy w Nagradowicach
trwało przygotowanie dokumentacji, a obecnie nadszedł czas na prace budowlane. Dotąd powstały fundamenty, w początkowym okresie
tempo budowy uzależnione będzie
od przebiegu pogody.
Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych z WRPO.

NOWE DROGI
W GOWARZEWIE

W fazę realizacji wszedł kolejny etap budowy ulic osiedlowych
w Gowarzewie. Wykonawca rozpoczął prace przy budowie ulicy Szałwiowej oraz pierwszego odcinka ulicy Lawendowej. Realizowany zakres
inwestycji drogowej ma długość ok.
400 m. Inwestycja obejmuje również
budowę odcinków kanalizacji sanitarnej znajdujących się w przebudowywanych ulicach. Długość sieci kanalizacyjnej wyniesie 243 m.
W obrębie pasa drogowego zostanie
wykonanych również 18 przyłączy
kanalizacyjnych o długości 89 m. Po
przetargu koszt inwestycji wynosi
1.537.964,67 zł, w tym koszt kanalizacji sanitarnej 452.227,13 zł.
Połowa kosztu dotyczącego robót drogowych zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

GMINA KLESZCZEWO
WYSOKO
W RANKINGACH

Tygodnik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikował
Ranking „Liderzy inwestycji” ukazujący wysokość środków wydatkowanych na inwestycje w przeliczeniu na liczbę mieszkańców
w polskich gminach. Gmina Kleszczewo, w kategorii gmin wiejskich, znalazła się na 60 miejscu
na 1533 podlegające ocenie samorządy. Jest to jednocześnie 8
miejsce w Wielkopolsce. Ranking
obejmuje lata obecnej kadencji od
2018 do 2020 roku (nie obejmuje dużego zakresu zadań realizowanych w roku bieżącym). Wzięcie pod ocenę okresu trzyletniego
ma na celu wyeliminowanie przypadkowości wyników. Tak wysokie miejsce w rankingu inwestycyjnym jest konsekwencją licznych,
zakończonych sukcesem, zabiegów o środki zewnętrzne. Jak już
informowaliśmy w rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowanym
z okazji Europejskiego Kongresu
Samorządów w Karpaczu gmina
Kleszczewo pod względem udziału środków europejskich w wydat-

Budowa kanalizacji w ul. Szałwiowej w Gowarzewie
c.d. na str. 4 >>>
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kach ogółem została sklasyfikowana w kategorii gmin wiejskich na
23 pozycji w Polsce. Należy zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach nasza gmina korzysta z dużych środków z dotacji rządowych, wsparcie
dotyczy szczególnie potrzeb w zakresie budowy ulic, kanalizacji sanitarnej, ostatnio również budowy
przedszkola, a więc inwestycji dotyczących szczególnie terenów osiedlowych – wcześniej takich możliwości uzyskania pomocy rządowej
nie było.
Na tym nie koniec. Z dziennikarskiego obowiązku czytelnikom „S” należy przytoczyć wyniki dwóch rankingów, o których już
informowaliśmy na stronie Internetowej gminy. Pierwszy to prestiżowy, publikowany od wielu lat,
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej, w którym nasza gmina w kategorii gmin wiejskich, znalazła się
na 20 miejscu na 1533 jednostki.
Drugi z wspomnianych rankingów
nosi nazwę „Gmina dobra do życia” publikowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej – w tym przypadku utworzono
jedną listę dla wszystkich samorządów w Polsce, bez względu na wielkość – tutaj znaleźliśmy się na bardzo wysokim 30 miejscu na 2477
miast i gmin. Oba powyższe rankingi w wszechstronny sposób oceniają poziom rozwoju gmin.

UMOWA NA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW PODPISANA

W dniu 13 grudnia br. została
podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów pomiędzy Gminą Kleszczewo, a firmą FB
Serwis Sp z o.o. Podwykonawcą
usług będzie działająca na terenie
naszej gminy od szeregu lat firma
Artur Zys. FB Serwis Sp. z o.o. była
jedyną firmą zainteresowaną realizacją usług na terenie gminy Kleszczewo. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wynik przetargu przesądził
o wysokości opłat, które będą ponosić mieszkańcy najprawdopodobniej przez najbliższe półtora roku,
bo na taki okres był rozpisany przetarg. Konieczność podniesienia wysokości opłat za odpady do poziomu
35 zł od osoby, to dla wielu mieszkańców wiadomość, ze względów
oczywistych, niepomyślna. Należy
mieć jednak na uwadze fakt, iż gdy-
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by nie podjęte przez Gminę działania w kierunku obniżenia kosztów
usług, to stalibyśmy przed koniecznością ponoszenia opłat w wysokości 52 zł na mieszkańca – taki koszt
świadczenia usług, wg danych ZM
GOAP przypadał dotąd na mieszkańców naszej Gminy w wyniku
przetargu rozstrzygniętego już dwa
lata temu, a jak wiemy obecnie wystąpiło dużo powodów do podwyższenia, a nie obniżenia kosztów
usług. Dodajmy, że koszt usług przypadający na mieszkańca naszej gminy był najwyższy w całym Związku.
Opłata w wysokości 28 zł była wynikiem kompromisu zawartego w gronie współpracujących gmin, zgodnie z którym wszyscy mieszkańcy
obszaru działania Związku wnosili identyczne opłaty do wspólnej
kasy, niezależnie od faktycznie ponoszonych kosztów w danym sektorze. W części gmin, gdzie koszty działalności były niższe, np.
w Poznaniu, Swarzędzu, Czerwonaku
– koszty usług zaproponowane przez
wykonawców w tych sektorach pozwalają na utrzymanie jeszcze przez
pół roku opłat na poziomie obowiązującym dotąd w ZM GOAP. Dopiero w drugiej połowie przyszłego roku
dowiemy się jakie będą skutki rozpadu GOAP w tych gminach. W przypadku naszej Gminy, gdybyśmy nie
zdążyli z wprowadzeniem nowego
systemu gospodarki odpadami byśmy byli zmuszeni dopłacić do systemu zagospodarowania odpadów
z budżetu gminy kwoty ok. 2,5 mln
zł – wysokość tej sumy okazała się
wyższa niż wstępnie zakładano, co
jest wynikiem wcześniejszego niż
prognozowano wyczerpania limitu odpadów zagospodarowywanych
w ramach kwot obowiązujących
w ZM GOAP. Taki ubytek w budżecie, w realiach tej wielkości gminy, by
spowodował konieczność rezygnacji
z uzyskanych już dotacji na inwestycje z powodu braku możliwości zapewnienia udziału własnego wymaganego w dostępnych programach,
co oznacza wstrzymanie realizacji
praktycznie wszystkich inwestycji.
Aczkolwiek opłata w wysokości 35
zł stanowi obecnie standard w wielu gminach, celem naszego samorządu jest dążenie do dalszej redukcji
kosztów usług, w miarę możliwości bez pogarszania poziomu świadczeń na rzecz mieszkańców. Przyjęcie 1,5 rocznego, a więc stosunkowo

krótkiego, okresu obowiązywania
obecnej umowy ma na celu zebranie własnych danych niezbędnych
do optymalizacji systemu. Potrzebne
są działania mające na celu ograniczenia kosztów usług, ale też uszczelnienie sytemu. ZM GOAP nie zdołał
wyegzekwować wobec wielu mieszkańców obowiązków związanych
z wspólnym ponoszeniem kosztów
odbioru odpadów. Już na obecnym
etapie zbierania deklaracji pojawiają się niestety wątpliwości odnośnie
rzetelności niektórych oświadczeń.
W interesie ogółu mieszkańców należy stwierdzone nieprawidłowości
eliminować, stąd też przedstawione w deklaracjach dane będą weryfikowane na podstawie wszelkich
danych, do których ma dostęp Gmina. Należy mieć świadomość, że tzw.
„opłata śmieciowa” jest daniną rządzącą się takimi samymi prawami
jak obowiązki podatkowe i podlega podobnym rygorom w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.
Naruszenie prawa w tym przypadku
może kosztować nawet 5000 zł, a należności można dochodzić w okresie
5 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym upłynął termin płatności.
Podpisanie umowy, to moment,
w którym do gry wchodzi wykonawca usług, który zanim przystąpi od początku 2022 roku do
świadczenia usług musi poczynić
wiele przygotowań. Aby ułatwić te
prace konieczne jest jak najszybsze dostarczenie listy punktów,
które należy obsługiwać – stąd
apel do osób, które dotąd nie złożyły deklaracji o odwrotne ich dostarczenie do Urzędu Gminy. Prosimy również o zabezpieczenie
pojemników czarnych bądź grafitowych do gromadzenia odpadów zmieszanych. Istnieje możliwość odkupienia przez właścicieli
nieruchomości pojemników należących do firmy Artur Zys, które
znajdują się już na posesjach. Jeżeli nie skorzystamy z tej możliwości
musimy się liczyć z tym, że pojemnik, o ile nie był naszą własnością,
zostanie zabrany, a więc w takim
przypadku musimy do końca roku
zakupić pojemnik nowy – kto dotąd tego nie zrobił powinien wykonać to niezwłocznie. Pojemniki
do odpadów bio (brązowe) pozostaną na swoim miejscu ponieważ
stanowią własność właścicieli posesji.

Wszystkie pojemniki zostaną wyposażone w transpondery (chipy),
które wraz z kamerami zamontowanymi na śmieciarkach oraz programem wykorzystującym dane
GPS monitorującym ruch śmieciarek umożliwią nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem odbioru
odpadów z posesji i ich transportu
na miejsce przeznaczenia.
Uwaga: osoby, które złożyły deklaracje będą miały w pierwszych dniach stycznia dostarczone
(w większości przez sołtysów ewnentualnie pracowników UG) decyzje zawierające aktualną wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
oraz indywidualny numer konta, na
które nalezy dokońać wpłaty.

NIE WSZYSTKIE DROGI
W GMINIE SĄ GMINNE

Pomimo, że od reformy powołującej kolejne stopnie samorządu i wprowadzającej podział zadań pomiędzy
gminy, powiaty i województwa samorządowe w styczniu 2022 roku miną
22 lata, a szkoły mają obowiązek edukować każdy rocznik absolwentów na
czym polega trójstopniowy podział
zadań samorządu, to niezmiennie,
wina za wszelkie problemy mieszkańców, wg wiedzy niektórych osób, spoczywa na jednostkach organizacyjnych Gminy. Zdarza się, że skargi na
wójta gminy za zły stan dróg, a chodzi o drogi powiatowe, są kierowane
do… starosty powiatu. Dzieje się tak
pomimo, że starosta nie jest zwierzchnikiem wójta, a za drogi powiatowe
w całości odpowiada właśnie powiat.
Wracając do sprawy zimowego utrzymania dróg. Każdy zarządca drogi organizuje wykonanie
zadań na drogach we własnym zakresie. Szczegółowa informacja na
ten temat jest umieszczona na stronie internetowej gminy w zakładce:
INFORMATOR MIESZKAŃCA.
Zimowym utrzymaniem dróg będących w administracji gminy zajmuje się w części firma FB Serwis Sp.
z o.o., nr tel. 505 220 314 oraz w części spółka gminna Zakład Komunalny – tel. (61) 8176 062, a poza godzinami pracy ZK – tel. 600 335 582.
Uwagi odnośnie stanu dróg powiatowych należy kierować pod adresem Zarządu dróg Powiatowych – nr
tel. 508 236 315. Zarządcą na drogach wojewódzkich jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich – tel. dyżurnych to
792 242 246 oraz 736818 892.
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Nadal, jeżeli występuje problem
w zakresie złego stanu którejkolwiek z dróg, niezależnie od przynależności, prosimy informować o sytuacji Urząd Gminy, jednak należy
uwzględnić fakt, iż nie w każdym
przypadku Urząd jest instytucją decyzyjną. Posiadanie informacji o nieprawidłowościach przyczyni się do
ich ograniczania w przyszłości. Niestety są jeszcze osoby, które nie złożyły deklaracji na odbiór odpadów
– prosimy o możliwie pilne dopełnienie tego obowiązku.

„AKTYWNA WIEŚ
WIELKOPOLSKA”
– TANIBÓRZ

10 listopada 2021 r. w Kiszkowie
podczas uroczystej gali pn. „Liderzy
Wielkopolskiej Odnowy Wsi” Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody i wyróżnienia
w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Była to pierwsza z pięciu
gal zorganizowanych w tym roku
w poszczególnych subregionach

Laureaci konkursu

województwa, podczas której 7 laureatów otrzymało nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł oraz tytuł
„Aktywna Wieś Wielkopolska”.
Była to już V edycja konkursu
skierowanego do uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Oceny dokonała kapituła powołana przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego. Pod
uwagę wzięto następujące kryteria:
• liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach (również tych
bez udziału środków programu),
• udział sołectw w konkursach dotacyjnych „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”,
• stopień sformalizowania grupy
odnowy wsi (działanie w formie
stowarzyszenia),
• planowanie rozwoju w sołectwie
(sołecka strategia rozwoju)

ZAPLECZE KOMUNIKACJI
GMINNEJ ODDANE DO
UŻYTKU

Zakończona została budowa zaplecza technicznego dla autobusów

gminnej komunikacji. To aktualnie
ostatnie i największe z zadań związanych z projektem unowocześnienia
komunikacji publicznej gminy Kleszczewo, który objął wszystkie aspekty
funkcjonowania tej dziedziny działalności naszego Samorządu, począwszy
od zmian organizacyjnych przeprowadzonych w wyniku porozumień
międzygminnych z Poznaniem, po
sfinalizowane właśnie działania inwestycyjne. Realizacja wielkich inwestycji w dziedzinie transportu jest
efektem wypracowania w programie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zmian umożliwiających skierowanie środków na rozwój transportu autobusowego – wstępnie program
nakierowany był wyłącznie na rozwój
kolei. Konieczne zmiany w strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania wypracowane były
z inicjatywy naszej gminy w gronie samorządów zainteresowanych tym tematem. Tak wielkie przedsięwzięcie
inwestycyjne, bez wsparcia pozyskanego przez Gminę ze środków Unii
Europejskiej nie miałoby szansy powodzenia zapewne jeszcze przez wiele lat. No, ale stało się. Powstały 2 węzły
przesiadkowe, zakupiliśmy 9 nowoczesnych, fabrycznie nowych autobusów, dokonaliśmy przebudowy ulicy Sportowej w Kleszczewie, a także
zmodernizowaliśmy, a w większości,
wybudowaliśmy od podstaw nowe zaplecze komunikacji publicznej, które
stanowi siedzibę gminnego operatora transportu publicznego, którym jest
Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp.
z o.o. Wcześniej Zakład Komunalny
działał jako zakład budżetowy. Przekształcenie w spółkę było konieczne
do zawarcia porozumienia z Miastem
Poznań w sprawie współpracy w organizacji komunikacji autobusowej.
Realizację modernizacji rozbudowy zaplecza technicznego gminnej
komunikacji rozpoczęto od dużego
zakresu wyburzeń, w wyniku czego przygotowana została przestrzeń
pod realizację nowych obiektów. Powstały między innymi dwa nowe budynki garażowe dla autobusów. Jeden
z nich, oprócz stanowisk garażowych,
został wyposażony w automatyczną myjnię autobusową, stanowisko
do serwisowania pojazdów, a także zaplecze socjalne dla kierowców.
Od nowa, na gruzach starych garaży do ciągników, powstał trzeci nowy
budynek
garażowo-magazynowy,

o mniejszych gabarytach, przeznaczony na bieżące potrzeby w trakcie
realizacji zadań firmy (pomieszczenia dla drobnego sprzętu, narzędzi,
materiałów, itp.). Gruntownej przebudowie poddano 2 hale warsztatowe mieszczące się w istniejącym dotąd budynku warsztatowo-biurowym
– przebudowano kanał naprawczy,
wykonano od nowa posadzki, wymieniono wszystkie instalacje, a ponadto wprowadzono nowe rozwiązania ułatwiające wykonywanie
czynności naprawczych. Uzupełniono również wyposażenie stanowisk
warsztatowych i diagnostycznych.
Cały obiekt został poddany gruntownej termomodernizacji, w ramach
której docieplono dachy i ściany oraz
wymieniono okna. Oprócz zdecydowanej poprawy efektu energetycznego zyskano estetyczny wygląd. Wybudowana została nowa stacja paliw,
a także pomieszczenie do gromadzenia mieszanki do zimowego utrzymania dróg i placów. Przebudowie od
podstaw poddano budynek magazynowo-garażowy zlokalizowany w sąsiedztwie warsztatów. W tym przypadku, podczas wymiany posadzek
okazało się, że znaczna część ścian
wypełniających betonowy szkielet
nie posiada fundamentów – w efekcie koniecznych prac dodatkowych
ze starego budynku pozostał w zasadzie tylko szkielet konstrukcji, i obecnie to w 80 % nowy obiekt. Gruntownie odnowiono i przebudowano
budynek gospodarczy, który dotąd
służył na magazyn smarów i olejów, a także myjnię zewnętrzną. Od
podstaw wykonano całość dużej powierzchni terenu bazy wraz z uzbrojeniem w media. W projekcie inwestycji nie zabrakło Odnawialnych
Źródeł Energii – zainstalowane na
dachach 2 budynków liczne panele fotowoltaiczne pozwolą na znaczne oszczędności kosztów energii
elektrycznej. Nowoczesne zaplecze
gminnego transportu autobusowego
umożliwia profesjonalną obsługę taboru autobusowego, jak również zapewnia doskonałe warunki pracy zatrudnionym tutaj pracownikom.
Koszt modernizacji bazy Zakładu Komunalnego wyniósł ok. 15 mln
zł, z czego uzyskane dofinasowanie
z WRPO ZIT wynosi 7,9 mln zł.
Fotoreportaż na stronie 6.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo
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NOWE ZAPLECZE KOMUNIKACJI GMINNEJ

Widok od strony ulicy Sportowej

Wjazd od strony południowej

Hala garażowa

Wnętrze hali garażowej

Tankowanie autobusów

Hale warsztatowe

Hala mieszczaca garaże i myjnię

Panele fotowoltaiczne

6

Myjnia autobusowa

Kanał naprawczy
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Wrona orła nie pokona
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XII 1981 roku rządzący
Polską komuniści, dążąc
do zachowania władzy i zagrożonych utratą przyznanych sobie przywilejów zdecydowali się,
nie bacząc na konsekwencje, wypowiedzieć wojnę własnemu narodowi. Dla ówczesnego społeczeństwa był to ogromny szok,
wiadomym było, że poczynania ogromnego ruchu społecznego Solidarności są trudne do
zaakceptowania dla komunistycznych dyktatorów ówczesnej
wschodniej Europy i podobnie
jak to miało miejsce już wcześniej na Węgrzech, czy w Czechosłowacji można się było obawiać krwawej pacyfikacji zrywu
wolnościowego przez „bratnie armie” pod kierownictwem towarzyszy ze Związku Radzieckiego,
ale mało kto mógł się spodziewać, że dyktatura komunistyczna
może użyć przeciwko własnemu
społeczeństwu polskiego wojska
i Milicji Obywatelskiej (w tym
ZOMO zwane wówczas „bijącym
sercem PZPR”). Wojnę wydaną
własnemu narodowi propaganda
tłumaczyła próbą zapobieżenia
większemu złu, jakim miała być
nieuchronna interwencja obcych
wojsk. Dzisiaj jest to udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że
pomimo próśb Wojciecha Jaruzelskiego, zgody na bratnią pomoc nie było. Polscy Towarzysze
musieli problem rozwiązać sami
– i rozwiązali. Po raz kolejny pod
rządami tej obcej Polakom ideologii polała się krew Polaków,
a społeczeństwo jako całość na
dekadę zostało izolowane i wręcz
cofnięte w rozwoju, aż do czasu
gdy lewicowy ustrój socjalistyczny zbankrutował gospodarczo.
Upadek komunistów nie oznaczał
ani końca wpływów komunistów,
ani końca problemów gospodarczych i ekonomicznych Polaków
– ale to już inny temat.
13 grudnia 2021 roku na Placu Mickiewicza w Poznaniu,
pod pomnikiem Poznańskiego
Czerwca 1956, upamiętniającym
polskie antykomunistyczne zrywy niepodległościowe, odbyła
się uroczystość 40. rocznicy pamięci o zamordowanych lub represjonowanych w stanie wojennym. O ludziach, którzy mieli
odwagę przeciwstawić się krwa-

Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

wej dyktaturze i skutkom oderwanych od rzeczywistości, zideologizowanych rządów mówił
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność z lat 1990-1997 Janusz
Pałubicki. Na konieczność kultywowania pamięci tamtych wydarzeń, zwłaszcza wśród ludzi mło-

dych, zwrócił uwagę w swoim
wystąpieniu obecny Przewodniczący ZR „S” – Jarosław Lange.
Nawiązał do przeprowadzonej
w 1981 roku akcji pomocy internowanym, poprzez dostarczenie
paczek do miejsc odosobnienia
i o zorganizowanej w środowisku współczesnych licealistów

Pod pomnikiem wiązankę złożyli Wójt Gminy – Bogdan Kemnitz i Marek Maciejewski – Przewodniczący Rady Gminy.

akcji dostarczenia identycznych paczek dla internowanych,
tym razem do ich miejsca zamieszkania. W paczkach znalazły się także listy skierowane
przez młodych ludzi do bohaterów tamtych lat. Słowa wdzięczności zacytowane z listu licealistki, za to że poniedziałek 13
grudnia 2021 roku to dla niej zupełnie normalny dzień życia, tak
różny od dramatów, które miały miejsce w wielu domach, zakładach pracy i na ulicach w ponurym okresie stanu wojennego
zrobiły duże wrażenie na uczestnikach uroczystości – można sobie wyobrazić, jak są one ważne
dla tych, których wówczas pozbawiono nie tylko wolności,
ale również godności, zarzucając
przewrotnie tym patriotom działanie na szkodę Polski.
Czy po 40 latach nie znajdujemy wielu podobnych zjawisk, z jakimi mierzyło się ówczesne społeczeństwo? Wiara w obce naszym
normom cywilizacyjnym ideologie, próba oparcia się mniejszości w sporach wewnętrznych na
sile zewnętrznejna sile zewnętrznej – pamiętajmy, że to już było,
ale w polskich warunkach nie wytrzymało próby czasu.
Bogdan Kemnitz
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Święto Niepodległości

11

listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości w tuleckim Sanktuarium
odbyła się msza za Ojczyznę. Następnie przy tablicy pamiątkowej
Powstańców Wielkopolskich na
cmentarzu w Tulcach hołd walczącym o niepodległość oddali
przedstawiciele gminnego samorządu, tj. Zastępca Wójta – Genowefa Przepióra i Przewodniczący
Rady Gminy – Marek Maciejewski, a także delegacje gminnego

koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Zespołu Szkół w Tulcach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kleszczewie.
Z uwagi na zwiększone ryzyko zachorowania na koronawirusa
odwołany został uroczysty koncert
„Uwierz, żeś wolny”. Świątecznym akcentem była również biało-czerwona iluminacja budynku
Ośrodka Kultury.
MF

Paczka dla Dzieciaka na święta od strażaków

K

olejny już rok Gmina Kleszczewo
wsparła akcję „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka” koordynowaną w Wielkopolsce przez druhnę
Alicję Kucharską z OSP Komorniki.
Prezenty dla chorych dzieci przekazali od siebie także pracownicy urzędu. Akcja organizowana jest
przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupa Ratownictwa Specjalistycznego
Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce.
Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia: „Paczka dla Dzieciaka
na Święta od Strażaka to akcja, któ-

ra w okresie świątecznym łączy ludzi, których pasją jest pomaganie. Jej ideą jest obdarowanie dzieci
z oddziałów onkologicznych prezentami, pozwalającymi im choć na
chwilę zapomnieć o szpitalnej rzeczywistości. W tym roku po raz
pierwszy w tym okresie angażujemy
się także w zbiórkę krwi, dzięki której część małych pacjentów będzie
mogła spędzić święta w domu.
Szersza informacja o akcji „Paczka od strażaka na święta dla dzieciaka” na str. 45.

Przekazanie zabawek strażakom w siedzibie Urzędu

24 GRUDNIA 2021 r.
ORAZ 7 STYCZNIA 2022 r.
URZĄD GMINY KLESZCZEWO
BĘDZIE NIECZYNNY

U

przejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia)
oraz 7 stycznia 2022r. Urząd Gminy będzie nieczynny.
W tym roku pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia – 25 grudnia –
oraz Nowy Rok – 1 stycznia 2022 przypadają w sobotę. Zgodnie z kodeksem pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin,
stąd też pracownikom przysługuje dzień wolny w innym terminie.
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Niespodzianka dla Domu Dziecka

G

mina Kleszczewo przyłączyła się także do akcji organizowanej przez mieszkańca
gminy Pana Daniela Iczakowskiego. W ramach licznej grupy
miłośników starych samocho-

dów, których gościliśmy w gminie pod koniec wakacji podczas „Pierwszego zlotu klasyków
PRL-u”, przygotowana została
Mikołajkowa niespodzianka dla
dzieci z Domu Dziecka w Bninie.

Do placówki przyjechał korowód
klasyków motoryzacji z czasów
PRL prowadzony przez Mikoła-

ja na WSK ze świątecznymi prezentami.
Red

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu

P

oniższa notatka zainteresuje mieszkańców naszej gminy, którzy często są widzami spektakli pdbywajacych się w Teatrze
Muzycznym.
Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu coraz bliżej – inwestycja uzyskała właśnie pozwolenie na budowę. Jeszcze w tym
roku ma zostać podpisana umowa
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2025 r.
widzowie zobaczą pierwsze spektakle w nowym budynku.
Kluczowy dokument wydał Wydział Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Poznania. Nowa sie-

dziba, która powstanie przy skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Skośnej,
sfinansowana zostanie w połowie
przez Miasto Poznań, a w połowie
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W związku z ministerialnym
dofinansowaniem Teatr Muzyczny będzie współprowadzony przez
Miasto Poznań i MKiDN na czas
realizacji inwestycji: od 1 stycznia 2022 roku przez 4 lata. Umowa
jest w trakcie negocjacji i ma zostać
podpisana jeszcze w tym roku.
Do finansowania Teatru Muzycznego w stolicy Wielkopolski
w maju 2021 r. dołączył również

Powiat Poznański, który do 2023
roku przekaże na ten cel 2 mln zł.
Budowa rozpocznie się na
przełomie 2022 i 2023 roku,
a zakończyć się ma pod koniec
2025 r. Projekt architektoniczny budynku został wyłoniony
w konkursie architektonicznym,
w którym zwyciężyło Atelier Loegler Architekci. Obecnie trwają
prace nad projektem wykonawczym nowej siedziby, a w 2022
roku odbędą się związane z inwestycją przetargi.
Miasto oraz PKP prowadzą również rozmowy dotyczące przejęcia sąsiedniego terenu,

gdzie ma powstać Park Muzyki.
Trafią tam drzewa przesadzone
z terenu działki pod budowę.
Nowy teatr ma mieć 1,2 tys.
miejsc na głównej widowni (dla
porównania: warszawski Teatr Muzyczny Roma ma ich 1000, a teatr
muzyczny w Gdyni – 1100). Do
tego 300 miejsc na widowni kameralnej i dodatkową przestrzeń na
ok. 150-200 osób. Będzie pierwszym budynkiem teatralnym zbudowanym od podstaw w powojennej historii Poznania.
Mateusz Frąckowiak
Dział Marketingu Teatru
Muzycznego
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Z obrad Rady Gminy
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

listopada 2021 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na
której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
Uchwała Nr XXXV/280/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2022 rok.
Uchwała Nr XXXV/281/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXV/282/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXXV/283/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań
przez Gminę Oborniki, Gminę Murowana Goślina, Gminę Czerwonak,
Gminę Swarzędz, Miasto i Gminę Pobiedziska, Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę Kostrzyn zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Obornik, Murowanej Gośliny, Czerwonaka, Swarzędza,
Pobiedzisk, Kleszczewa, Kostrzyna, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
Uchwała Nr XXXV/284/2021 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwała Nr XXXV/285/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXXV/286/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komun ikacji elektronicznej.
Uchwała Nr XXXV/287/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
Uchwała Nr XXXV/288/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Uchwała Nr XXXV/289/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy.
Uchwała Nr XXXV/290/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/217/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P
Uchwała Nr XXXV/291/2021 w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych.
Uchwała Nr XXXV/292/2021 w sprawie zasad przyznawania diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.
Uchwała Nr XXXV/293/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 r.
Uchwała Nr XXXV/294/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 r.
Uchwała Nr XXXV/295/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041.
Uchwała Nr XXXV/296/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej.

Z posiedzeń komisji Rady Gminy

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo – Gospodarczej było:
1. Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy
A. Zdobylak

10
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Misja antysmogowa

W

czwartek 25 listopada, dzięki nawiązanej w lutym 2021
współpracy z firmą DRONpol.com
zostały przeprowadzone na terenie
gminy Kleszczewo kolejne działania pomiarowe prowadzone z wykorzystaniem dronów wyposażonych w urządzenia pomiarowe,
pozwalające z wysokim prawdopodobieństwem wskazać miejsca spalania odpadów w instalacjach do

niki będą podstawą do wszczęcia postępowania o ukaranie właściciela takiej posesji.
Podczas kontroli należy przedstawić poniższe dokumenty:
• dokumenty potwierdzające zakup
opału (faktura, rachunek),
• pełną informację produktową
dot. opału, tj. jego pochodzenie,
wartość opałową, zawartość popiołu oraz siarki,

tego nieprzeznaczonych. Szczegóły
raport z badań będzie znany za około dwa tygodnie.
Jednocześnie
przypominamy
mieszkańcom, że Urząd Gminy
Kleszczewo może przeprowadzać losowe kontrole nieruchomości w zakresie prawidłowego spalania opału
w domowych paleniskach. Kontroli mogą dokonywać upoważnieni
i przeszkoleni pracownicy w asyście
policji. Jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że na nieruchomości spalane są odpady, z pieca mogą zostać
pobrane próbki. Nieprawidłowe wy-

• świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań
jakości opału wykonanych przez
upoważnione laboratorium.
Wszystkich w/w dokumentów
należy domagać się od sprzedawców opału.
Ważne! Jeżeli masz podejrzenie,
że sąsiad spala śmieci, czy inne niedozwolone materiały niezwłocznie
powiadom o tym na adres: urzad@
kleszczewo.pl. W zgłoszeniu podaj
dokładną lokalizację i czas.
M. Nowicka

Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego

23

listopada Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Nowe święto państwowe jest szczególnie bliskie naszej lokalnej społeczności ponieważ uczcić ma rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Powstanie było największym na
terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym.
Z uwagi na zagrożenie jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa gminne obchody tego wyjątkowego święta odbędą się w ograniczonej formule.
27 grudnia o godzinie 17:30 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów przy tablicy
pamiątkowej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Tulcach przez
Wójta Gminy – Bogdana Kemnitz, Przewodniczącego Rady Gminy - Marka
Maciejewskiego, Halinę Kowalewską z koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz delegacji jednostek samorządowych. O godzinie
18:00 w tuleckim Sanktuarium odbędzie się msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i ich rodzin.
MF

listopad-grudzień 2021 r.

URZĄD GMINY INFORMUJE

<<<

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz
przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Gdzie szukać pomocy przy wypełnianiu wniosku?

Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel. 61 8716 033

11
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Przedświąteczny poradnik podatkowy

K

upujesz prezenty lub sprzedajesz
świąteczne upominki? Sprawdź
jakie formalności podatkowe mogą
się z tym wiązać.
Grudzień to czas przedświątecznych
zakupów, które w czasach pandemii
coraz chętniej robimy przez internet,
często korzystając również z zagranicznych portali zakupowych. Na co
zwracać uwagę, by nie dać się oszukać
i zamiast wymarzonego markowego
produktu nie trafić na podróbkę?
Jeśli kupujesz towar od sprzedawcy
spoza Unii Europejskiej, musisz wiedzieć, że każda paczka po przekroczeniu polskiej granicy jest kontrolowana
przez KAS pod kątem bezpieczeństwa
zawartych w niej towarów (zgodność
z normami UE) oraz ochrony własności intelektualnej. Jeśli okaże się,
że produkt, który kupiłeś jest podróbką, paczka jest zatrzymywana, a ty
ponosisz konsekwencje. Tracisz więc
pieniądze i zakupiony towar. Jak się
przed tym uchronić?

Sprawdź od kogo kupujesz
Internetowe oferty kuszą atrakcyjnymi cenami, często niższymi niż
w sklepach stacjonarnych. Warto jednak uważać na te wyjątkowo tanie –
znacząco niższa cena może bowiem
świadczyć o tym, że nie mamy do
czynienia z oryginalnym towarem.
Zanim klikniesz „Kupuję”, sprawdź
też regulamin sklepu internetowe-

go aby upewnić się, że nie ma w nim
zapisów ograniczających prawa konsumenta, lub świadczących o tym,
że sprzedawca w rzeczywistości jest
jedynie pośrednikiem w transakcji
z innym podmiotem. Ta ostatnia sytuacja powinna wzbudzić szczególną
czujność. Zwróć też uwagę skąd jest
wysyłany towar (czy jest to Polska, jeden z krajów Unii Europejskiej, czy
też dostawca spoza UE – w każdym
z tych przypadków obowiązują inne
przepisy, szczególnie w kwestii opłaty
cła i podatków). W przypadku przesyłek spoza Unii Europejskiej, z cła
zwolnione są towary o wartości do
150 EUR, ale pamiętać trzeba także
o innych podatkach krajowych.

Sprzedajesz? Nie zawsze
musisz zakładać firmę
Przedświąteczny czas to też dla
wielu dobra okazja do tego, by przekuć swoje talenty, pasje i zainteresowania na dodatkowe środki – np.
sprzedając ręcznie robione ozdoby
świąteczne, stroiki czy choinki. Można to robić legalnie i bez konieczności
rejestrowania działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe dają bowiem taką możliwość w 4 sytuacjach:

Sprzedaż runa leśnego
Jagody, grzyby, zioła rosnące dziko w lasach można sprzedawać bez
płacenia podatku dochodowego

pod warunkiem, że uzbieramy je
sami lub z udziałem członków najbliższej rodziny.
Zwolnieniu temu nie podlegają już jednak dochody ze sprzedaży innych pozyskiwanych z lasu
roślin, czy surowców (np. kory, igliwia, choinek).

Sprzedaż okazjonalna
To zwykle jednorazowa lub sporadyczna sprzedaż – najczęściej swojego majątku prywatnego np. ubrań,
książek, czy sprzętów domowego
użytku. Jeśli sprzedawane przedmioty były w twoim posiadaniu dłużej
niż 6 miesięcy, nie musisz rozliczać
podatku od uzyskanego dochodu.
Jeśli sprzedasz towar przed upływem pół roku, to zysk musisz opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36.

przekroczyć połowy płacy minimalnej (w 2021 roku – 1400 zł),
• w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie prowadziłeś firmy.
Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia z płacenia podatku od dochodów, jednak formalności z tym związane
są ograniczone do minimum,
a koszty i przychody rozlicza się
tylko raz w roku w ramach zeznania PIT-36.

Rolniczy handel detaliczny

To taka forma działalności gospodarczej, w której możesz robić
wszystko to, co robi przedsiębiorca,
a pomimo tego nie podlegasz prawie
żadnym obowiązkom (takim jak np.
wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG, czy rejestracja
jako płatnik ZUS).
Są jednak dwa warunki, które musisz spełnić:
• w żadnym miesiącu kalendarzowym twoje przychody nie mogą

Przepisy o rolniczym handlu
detalicznym ułatwiają rolnikom
sprzedaż produktów i żywności
pochodzącej z własnych upraw
lub hodowli odbiorcom bez pośredników. Działalność w takiej
formie możliwa jest po uprzedniej rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii lub inspektora
sanitarnego.
Ten rodzaj sprzedaży nie jest
opodatkowany, o ile nie przekroczysz limitu 40 tys. zł rocznie. Jeśli
przychody są wyższe – musisz opłacić podatek (na zasadach ogólnych
lub 2% ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych – jeśli przed
pierwszą sprzedażą zgłosiłeś do
urzędu skarbowego zamiar rozliczania się w ten sposób). Musisz też
prowadzić księgowość – w uproszczonej formie (np. zeszytu).

Sądzimy, że i tym razem akty
wandalizmu zostały dokonane przez
osoby nieletnie, które nie były świadome swoich czynów oraz tego, że
zaszkodzą swymi malunkami osobom, które od lat działają na dobre
imię poznańskiego klubu.
Pragniemy zaznaczyć fakt, że po
dokonanych aktach wandalizmu Ci
prawdziwi kibice, dla których Lech
Poznań to coś więcej niż wypisywanie
napisów na tablicach informacyjnych
czy elewacjach, w anonimowych działaniach dokonali wyczyszczenia tablic

by mogły one służyć edukacji następnych pokoleń.
Drodzy mieszkańcy gminy
Kleszczewo mamy nadzieję, że jeden wybryk osoby, która zapewne
nigdy z naszymi lokalnymi kibicami nie miała kontaktu nie wpłynie
na Państwa opinie na temat działań naszych gminnych kibiców.
Wierzymy, że nadal współpraca jak
i działania jakie podejmują oni nie
tylko na terenie naszej gminy zdobędą uznanie w Państwa oczach.
Kibice Lecha Poznań

Działalność nierejestrowana

Stop wandalizmowi

15

grudnia na portalu Facebook zamieszczony został
post sugerujący obserwującym, że
w tuleckim lesie doszło do aktów
wandalizmu poprzez wykonanie
malunków na tablicach informacyjnych umieszczonych na ścieżce edukacyjnej. Post sugerował, że
wykonali go miejscowi kibice Lecha Poznań.
Otóż pragniemy złożyć wyjaśnienie, że od lat kibice Lecha Po-

12

znań są częścią naszej gminnej
społeczności. Od lat swoimi działaniami upiększają obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
odzyskania niepodległości czy zrywów niepodległościowych. Zawsze
z ogromnym zaangażowaniem wykonują wszystkie powierzone im zadania i nigdy nie zostały zaobserwowane akty wandalizmu wykonane
przez osoby utożsamiające się z kibicami Lecha Poznań.
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Delegacja Koła Gospodyń Wiejskich „Śródczanki” w Warszawie

K

GW „Śródczanki” wzięło
udział w Konkursie „Kubek,
dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!” adresowanym do kół gospodyń wiejskich
wpisanych do Krajowego Rejestru KGW prowadzonym przez
ARiMR, którego zadaniem było
wykonanie przedmiotu, któ-

zostało wyróżnienie specjalne.
Gratulacje laureatom składali
znamienici goście: Anna Gembicka, Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Całe spotkanie miało uroczysty

wzięć członków wszystkich kół
gospodyń wiejskich, którymi,
jak się okazało, są niejednokrotnie mężczyźni, równie chętnie

uczestniczący w spotkaniach,
wspomagając rozwój kulturowy
miejscowej społeczności.
Bartosz Urbania

Sołectwo
Tanibórz
świętuje
Twój wielki
dzień
Drodzy sąsiedzi,

Z

ry mógłby zostać wykorzystany
w działaniach informacyjnych
i promocyjnych Agencji. Wpłynęło na niego aż 280 prac z całej Polski. Jury zdecydowało, że
oprócz trzech nagród głównych
przyzna także dwadzieścia siedem wyróżnień, w tym sześć
specjalnych.
9 listopada bieżącego roku
w siedzibie ARiMR w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, której głównym gospodarzem była Halina Szymańska,
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W uroczystości tej uczestniczyła delegacja KGW „Śródczanki”.
Za zgłoszoną pracę przyznane

charakter, któremu wyjątkowej
jednak atmosfery dodawały ludowe stroje, w których przybyły
delegacje z różnych części kraju.
Wszystkim uczestnikom przedstawione zostały prace każdego
z kół. Ponadto z zainteresowaniem spotkały się także krótkie
prezentacje opisujące działalność i aktywność uczestniczących zrzeszeń. By dopełnić spotkania wszyscy mogli wymienić
między sobą spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie funkcjonowania mieszkańców wsi
w rozmaitych regionach Polski.
Wyjazd okazał się owocnym doświadczeniem, które może zmotywować do kolejnych przedsię-

dumą oznajmiam, że nasze sołectwo zostało laureatem konkursu Aktywna
Wieś Wielkopolska.
Oprócz statuetki, otrzymaliśmy 4.000 zł.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.

URSZULI TADEUSZYK
Córki Powstańca Wielkopolskiego

Wyrazy współczucia dla Rodziny i najbliższych
Składa
Zarząd i członkowie Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Koło Kleszczewo

13

>>>

NASZE SPRAWY

listopad-grudzień 2021 r.

WIADOMOŚCI Z OPS
Aktywne dni dla osób z niepełnosprawnością

19

listopada
2021
r.,
w Ośrodku Kultury
w Kleszczewie spotkała się grupa osób z niepełnosprawnością
wraz z osobami towarzyszącymi, by wyplatać ze sznurka torby.
Warsztaty handmade prowadziły terapeutki, panie: Kasia i Iwona. Uczestnicy na tych zajęciach
wykazywali duże zaangażowanie. W sprawach wątpliwych wyjaśnień systematycznie udzielały terapeutki. W trakcie działań
uczestnicy częstowali się podwieczorkiem.
3 grudnia 2021, odbyły się ostatnie warsztaty handmade. Osoby

z niepełnosprawnościami z osobami towarzyszącymi dokończyli wyplatanie ze sznurka swoje rę-

kodzieła ( torby). Wykonali także
gwiazdki, jako dekorację ścienną bądź okienną. Panie terapeut-

ki: Kasia i Iwona jak zwykle pomagały uczestniczkom. Można było
skosztować podwieczorku.
Projekt „ Aktywne dni dla osób
z niepełnosprawnością w gminie
Kleszczewo” był dotowany przez
Gminę Kleszczewo, a organizowany przez Stowarzyszenie „Pomagam”. Warsztaty jako jedno
z działań dobiegło końca. Może
ciąg dalszy w przyszłym roku…
, ponieważ wiele osób niepełnosprawnych bardzo dziękowało za
możliwość spotkania przy robótkach ręcznych.
M. Radzimska
Koordynator projektu

Aktywny wieczór dla Seniorów

D

nia 5 listopada 2021 w godz.
17.00 do 19.00 ponownie spotkali się Seniorzy w Ośrodku Kultury w Kleszczewie, aby dokończyć
swoje rękodzieła. Dwunastoosobowy zespół pięknie tworzył wytwory. Pomagały, jak poprzednio terapeutki, panie: Kasia i Iwona. Jedna
Seniorka pani Danusia ze względów zdrowotnych nie przybyła na
warsztaty. Jednakże jej pracę dokończy terapeutka pani Iwona i pracownik socjalny pani Edyta przekaże do
domu. Panowie pomagali dzielnie
swoim małżonkom przy wyplataniu torby i gwiazdki do ozdobienia
okna na święta. Mimo pracy, był też
czas na podwieczorek.
Te dwie godziny Seniorzy mieli bardzo wypełnione. Spędzili w znanym towarzystwie na terapii
zajęciowej. Zamiast spędzić wieczór
w domu, spotkali się, by być twórczym.

14

W te dwa wieczory seniorzy na zajęciach wykonali torby i gwiazdki ze
sznurka. Całość składa się na projekt
„Aktywne dni dla Seniorów w gminie Kleszczewo”, dotowanym przez
Gminę Kleszczewo, a organizowanym przez Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie.
Mirosława Radzimska
Koordynator projektu
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WIADOMOŚCI Z OPS
Wigilia
mi. Smakowały; z zainteresowaniem
czytaliśmy sentencje, które były na
papierkach. Uczestnicy Klubu Samopomocy wręczyli upominki własnoręcznie wykonane wszystkich
ich sympatykom z OPS-u. Bardzo
się cieszą z dawania a my z otrzymywania. Był to bardzo integracyjny, miły dzień. Wszyscy odświętnie
ubrani celebrowali potrawy wigilijne, stosując grzecznościowe zwroty. Radość klubowiczów, uśmiech na
ich twarzach, doświadczonych zdrowotnie przez los, jest cenną zapłatą
zgodnie z sentencją, że „im więcej
dajesz dobra tym więcej dostajesz”.
M. Radzimska
Kierownik OPS

3 grudnia 2021 uczestnicy Klubu Samopomocy w Kleszczewie
spotkali się wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczewie przy wigilijnym stole. Wśród gości była pani Halina Kowalewska Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
która składając życzenia oświadczyła, że też jest osobą niepełnosprawną. Uczczenie tej tradycji przypadło
w święto Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. Były prezenty z których klubowicze byli bardzo zadowoleni. Oni także obdarowywali siebie wzajemnie. Pani
Halinka przy kawie, przy pomocy
Izy poczęstowała tuleckimi krówka-

Zlot Talentów 2021

28

października w Hali Sportowej w Mosinie odbyła
się IX edycja Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej
Osob Niepełnosprawnych "Zlot
Talentów". W konkursie uczestniczyło szesnaście placowek z całego
powiatu w kilku kategoriach: plastycznej, fotograficznej, filmowej,
muzycznej i teatralnej.
Celem konkursu jest integracja środowiska oraz uhonorowanie osób z dużym potencjałem artystycznym. Organizatorzy oraz
jury podkreślali, że z roku na rok

poziom nadsyłanych prac jest coraz wyższy, dlatego jesteśmy szczególnie dumni z wyników jakie
uzyskali uczestnicy Klubu Samopomocy w Kleszczewie.
W kategorii forma przestrzenna
pt. Ornitologicznie:
• I miejsce Marzena Szczepaniak
• II miejsce Bogumiła Antczak
• w kategorii malarstwo pt. Ulicami Starego Miasta wyróżnienie
otrzymała Karolina Urban.
Zwycięzcom jeszcze raz Gratulujemy!!!!
Iwona Lisek

Zdobywczyni I miejsca – Marzena Szczepaniak wraz ze swoją pracą

Wyróżniona praca Karoliny Urban

II nagroda – praca Bogumiły Antczak

15
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WIADOMOŚCI Z GOKIS

Zaduszki po raz siódmy

P

o rocznej przerwie spowodowanej pandemią, mimo
utrudnień związanych z obowiązującymi ciągle obostrzeniami, odbyła się kolejna, siódma
już edycja Kleszczewskich Zaduszek z Kulturą. Przez cztery
kolejne dni, od 5 do 8 listopada, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie odbywały się
zróżnicowane tematycznie i stylistycznie wydarzenia, a spajającą je klamrą był ich kameralny
charakter.
W programie tegorocznych
Zaduszek znalazły się aż dwa

z różnych stron świata, które pokazują jej różne oblicza i symbolikę. Niektóre były wzruszające,
inne zabawne, wszystkie jednak
były przyczynkiem do refleksji
o tym, czy śmierć jest bardziej
końcem, czy częścią cyklu życia.
Opowiadaniom towarzyszył także śpiew w akompaniamencie etnicznych instrumentów.

***

Koncert zespołu „Trupięgi”

Koncert zespołu „Zagi”

koncerty. Jako pierwsza, w piątkowy wieczór wystąpiła Zagi
– wokalistka, instrumentalistka, autorka muzyki i tekstów.
Ma na swoim koncie pięć albumów, ostatni z nich to „Prześwit”. Jej piosenki opowiadają historie z życia, które mimo, że nie
raz bardzo uwierały – stały się
wielką inspiracją. Artystka jest
laureatką znaczących nagród –
I miejsce na Konkursie Piosenki
Poetyckiej w Gnieźnie, I miejsce
w XXIII Zimowej Giełdzie Piosenki w Opolu, I miejsce w Konkursie Muzyki niePOPularnej
– to tylko niektóre z wyróżnień.
Wystąpiła na wielu festiwalach,
takich jak Orange Warsaw Festival, Spring Break, Asymmetry
Festiwal, Songwriter Łódź festiwal, Pol’and’Rock ,Czech Ukulele
Festiwal czy Emergenza.
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Ostatnim punktem 7. Kleszczewskich Zaduszek z Kulturą był relaksacyjny koncert gongów i mis tybetańskich, który

Koncert gongów i mis tybetańskich
***
Na deskach kleszczewskiej sceny wystąpił także w pełnym składzie zespół Trupięgi. Muzycy
zbudowali nieco mroczny i uduchowiony nastrój, w który idealnie wpisywały się słowa piosenek,
będące wierszami Bolesława Leśmiana. Wszak sama nazwa zespołu zapożyczona jest od tytułu
jednego z utworów tego poety.

widziany był troszkę trudniejszy
temat. „O śmierci. Tej żywej” okazał się zbiorem opowiadań i baśni

***
Znakomicie przyjętą nowością
zaduszkowego programu był występ opowiadacza, bajarza – Szymona Góreckiego, który podbił
serca zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Dzieci miały
okazję wysłuchać szeregu legend
meksykańskich pod wspólną nazwą „W krainie Pierzastego Węża”.
Dla młodzieży i dorosłych prze-

Opowiadacz, bajarz – Szymon Górecki

towarzyszy temu wydarzeniu od
pierwszej edycji i za każdym razem budzi pozytywne odczucia.
Masaż dźwiękiem, bo tak też jest
nazywany, łączy w sobie dalekowschodnią tradycję z europejskim
sznytem. Nowoczesne, minimalistyczne wykorzystanie rytualnych
instrumentów opiera się na wiedzy
z zakresu fizyki i neurofizjologii.
Podczas kameralnych improwizacyjnych form koncertowych ciało
ludzkie wprowadzane jest w stan
relaksu za pomocą odpowiednio
skomponowanych brzmień.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że
w przyszłym roku Kleszczewskie
Zaduszki z Kulturą odbędą się już
bez ograniczeń związanych z pandemią i spotkają się z równie odbiorem kleszczewskiej widowni.
MF
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Świątecznie w Ośrodku Kultury

Z

bardzo serdecznym odbiorem wśród naszych mieszkańców spotkał się pomysł udekorowania największych okien
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczewie świątecznymi rysunkami wykonanymi bezpośrednio na szybach.
Tego imponującego dzieła dokonała Maria Gowarzewska – malarka, rękodzielniczka, na co dzień
instruktorka pracowni plastycznej
i ceramicznej w GOKiS-ie. Składające się na ponad 10-cio metrowy
fresk ilustracje można oglądać za-

równo w dzień, jak i po zmroku,
kiedy zyskują dodatkowego uroku
dzięki specjalnemu podświetleniu.
Rosnąca w dużym tempie ilość
zachorowań na koronawirusa przyczyniła się do odwołania wszystkich grudniowych wydarzeń kulturalnych, które miały się odbyć
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczewie i w dużej części związane były w tematyką zbliżających
się świąt. Niech te ilustracje wniosą
trochę świątecznej atmosfery w naszą wspólną, gminną przestrzeń.
MF

Mikołajkowe zmagania

W

sobotę, 4 grudnia, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogły
spróbować swoich sił w rodzinnym rozwiązywaniu zadań
rozmieszczonych ma terenie
Kleszczewa. Wszystko za sprawą Mikołajkowej Gry Terenowej, którą zorganizowały 6. GZ
„Leśne Gawroszki” z Gowarzewa we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Kleszczewie. Zadania związane były z tematyką bożonarodzeniową, do udziału zgłosiło
się blisko 30 chętnych – każdy, komu udało się pokonać
wszystkie punkty zabawy otrzymał nagrodę.
MF

Warsztaty stolarskie dla dzieci

W

grudniu dzieci z Sołectwa Kleszczewo miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach stolarskich,
podczas których samodzielnie przygotowały ozdobę świąteczną.
Ze względu na czas pandemii
i ograniczenia z tym związane –
zajęcia przybrały formę „zdalną” i każdy mógł popracować
w swoim zaciszu domowym bazując na materiałach dystrybuowanych z pomocą Gminnego
Ośrodka Kultury. Efektem były
wspaniałe, drewniane dekoracje świąteczne. Organizatorem
warsztatów była Rada Sołecka
wsi Kleszczewo.
AB
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Pierwsza wizyta w bibliotece

Z

pierwszą wizytą do biblioteki wybrali się uczniowie
klas pierwszych z Zespołu Szkół
w Kleszczewie. Dzieci dowiedziały się jak można zostać czytelnikiem biblioteki. Poznały zasady
korzystania z zasobów biblioteki,
zachowania się w bibliotece oraz
sposobów wypożyczania książek.
Każdy uczeń wyszedł z biblioteki z naklejką i zakładką do książki oraz obietnicą, że wróci, aby się
zapisać.
V. L.
Autor zdjęć:
kl. 1a – Anna DyczakOlejniczak,
kl. 1c – Zuzanna Artyszuk

K l. I C w bibliotece

K l. I A w bibliotece

Przygoda z książką w bibliotece

R

az w tygodniu dzieci z przedszkola Wesołe Skrzaty z wielką radością przychodzą do czytelni, aby w atmosferze bibliotecznej,

20

wśród wielkiego księgozbioru wysłuchać bajeczek i opowiadań.
Celem tych spotkań jest zapoznanie przedszkolaków z bibliote-

ką – miejscem, w którym można
wypożyczyć książki do domu, ale
również i przede wszystkim zapoznać maluchów z literaturą dzie-

cięcą oraz rozbudzić wyobraźnię,
poszerzyć wiedzę i zainteresowania czytelnicze.
V.L.

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEK
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Święta tuż, tuż…
– konkurs wiedzy

I-III. Uczestnik konkursu musiał
odpowiedzieć na wylosowane pytania. Na każdą osobę, która brała udział w konkursie czekała niespodzianka - drobny upominek.

<<<

Dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w konkursie. Życzymy wszystkim zdrowych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
V.L.

Dofinansowanie
z ministerstwa

P

ierwsza gwiazdka, choinka czy
też dzielenie się opłatkiem to
jedne z najbardziej znanych tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Ogła-

szając konkurs, postanowiliśmy
sprawdzić, jaką wiedzę na temat
zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych posiadają uczniowie klas

PROSTO Z PÓŁKI
MAGDALENA WITKIEWICZ

DRZEWKO SZCZĘŚCIA
TEJ ZIMY ZEJDZIE
LAWINA... ŚMIECHU!

Kornelia Trzpiot, dość leciwa
dama, podczas wieczerzy wigilijnej oznajmia rodzinie, że do
szczęścia, zarówno doczesnego,
jak i wiekuistego, potrzebny jest
jej wyłącznie herb. Nikt z osób
zebranych przy stole nie zdaje
sobie sprawy, że jest to głęboko
przemyślana strategia napra-

wiania relacji rodzinnych, uknuta przez Kornelię i jej przyjaciela
proboszcz w noc przed pierwszymi roratami. Rodzina bowiem
stara się ukryć przed seniorką
rodu różne sekrety. Ale Kornelia
widzi wszystko.
Herb jest tylko pretekstem.
Najważniejsze jest to, by scalić
na nowo nieco rozsypującą się
rodzinę. Bo to w rodzinie tak naprawdę jest siła. A resztę da się
załatwić, także tytuł szlachecki...
Uroczy rodzinny galimatias.
Będziecie się śmiać i fantastycznie bawić! To jedna z tych książek Magdaleny, które lubię najbardziej!
Alek Rogoziński
Źródło: Wydawnictwo
Filia

GABRIELA GARGAŚ

DOBRZE, ŻE JESTEŚ

W mroźny, grudniowy wieczór ulice Warszawy wypełnia
gwar świątecznych przygotowań,
a gwiazdkowy nastrój rozgrzewa wszystkie serca. Wśród zabieganych mieszkańców stolicy jest
też ona – dziewczyna, która tęskni.

Borys nie wierzy w magię świąt
i zdecydowanie odrzuca wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem. Praca jest dla niego najważniejsza nawet wtedy,
gdy inni zajmują się przystrajaniem choinki i pakowaniem prezentów dla najbliższych. Wszystko zmienia się, kiedy los stawia
na jego drodze Zoję. Rudowłosa,
spontaniczna, roześmiana – jest
jego ciepłym promieniem słońca w mroźny dzień. Zakochani
szybko orientują się jednak, że

spotkali się nie w tym miejscu
i nie w tym czasie, a miłość nie
jest w stanie przyćmić wszystkiego, co ich dzieli. W chwili rozstania obiecują sobie jedno – jeśli za dwa lata o tej porze
wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą sobie jeszcze jedną szansę.
Gdy Zoja z drżącym sercem
i nadzieją w oczach dociera na
miejsce spotkania, odkrywa, że
Borysa tam nie ma. Może zapomniał o ich umowie? A może
ułożył sobie życie bez niej? Czy
to możliwe, że po prostu przestał ją kochać? Przecież ona tęskniła za nim każdego dnia…
„Dobrze, że jesteś” to zimowa, nostalgiczna opowieść, która otuli wasze serca. Gabriela
Gargaś opowiada o odwadze do
bycia sobą, blaskach i cieniach
prawdziwej miłości i przyjaźni,
która pomaga przetrwać najtrudniejszy czas. Bo niekiedy
trzeba po prostu uwierzyć z całych sił, pomóc losowi i ruszyć
dalej!
Źródło: Wydawnictwo
Czwarta Strona
Wybrała V.L.
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI
6. Gromada Zuchowa „Leśne Gawroszki” z Gowarzewa melduje

BIWAK GROMADY
ZUCHOWEJ
W dniach 12-13.11 odbywał się
drugi biwak zuchowy „Leśnych
Gawroszków”.
Tym razem przenieśliśmy się
do wioski Smerfów, aby wraz ze
Smerfetką i Gargamelem przeżyć niezapomniane przygody –
udaliśmy się na zbieranie jagód,

zbudowaliśmy wioskę Smerfów,
urządziliśmy smerfne party i wykonaliśmy czapki.
Piątkowy wieczór był wyjątkowy dla zuchenki Ali, która złożyła
Obietnicę Zuchową i została prawdziwym zuchem.
To była „smerfastyczna” przygoda!

ANDRZEJKI
23 listopada spotkaliśmy się, aby
„uczcić” Andrzejki. Było magicznie i czarodziejsko, a każdy z nas
wywróżył sobie wspaniałą przyszłość!

WYCIECZKA DO KINA
Dnia 27 listopada wspólnie z rodzicami wybraliśmy się do średzkiego kina „BASZTA” na seans filmowy pt. „Ainbo”. Była to dobra
okazja do wspólnej integracji.

MIKOŁAJKI
30 listopada obchodziliśmy
Mikołajki… Wzięliśmy udział
w warsztatach plastycznych, podczas których wykonaliśmy kartki
świąteczne, zagraliśmy w bożonarodzeniową grę planszową i przygotowaliśmy także wspólnie z rodzicami kiermasz świąteczny.

HO HO HO!
6 grudnia nasze zuchy również
odwiedził Święty Mikołaj!
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Serdecznie dziękujemy firmie
PIANOTEX z Gowarzewa za przekazane materiały do zajęć plastycznych!
Już się nie możemy doczekać,
kiedy stworzymy z nich pierwsze
dekoracje!
pwd. Anita Błażejewska
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Proporce zuchowe

K

to kiedykolwiek był zuchem
lub harcerzem, pamięta dokładnie, jak ważna w harcerstwie
jest praca w zespołach. Takie zespoły w gromadzie zuchowej to
„szóstki”. Mają swoje nazwy, zawołania, symbolikę i proporce.
Zuchy wykonują własnoręcznie
swoje proporce. Tak stało się też
na listopadowej zbiórce. Nowopowstałe „szóstki” zaprojektowały i wykonały swoje proporce.
HDF

Zuchowe Andrzejki

O

statnia listopadowa zbiórka
Gromady Zuchowej „SLONECZNE BRACTWO” tradycyjnie poświęcona jest na „Zuchowe
Andrzejki”. Na taką zbiórkę przybywają wróżki, wróżbici, czarodziejki, czarodzieje i czarownice.
A wszystko po to aby świętować „Andrzejki”. Z wielką pomocą rodziców zuchy przygotowują
wróżby w domach, aby je wy-

korzystać do zabaw na zbiórce.
W tym roku były wróżby z butów,
serc, srebrnych szkatułek, kart,
kubeczków i pysznych ciasteczek.
Oczywiście odbyło się lanie wosku i odczytywanie woskowych
wróżb. Zaskakujące przepowiednie wywoływały okrzyki radości i wielkie zaskoczenie wśród
uczestników zabawy.
HDF

Zuchowy
Kalendarz
Adwentowy

P

o powrocie zuchów do gromady, wróciły też stare tradycje. Na pierwszej grudniowej zbiórce odbywa się majsterka
zuchowa. Zuchy przygotowują
swój kalendarz. Powstaje piękne

miasto z bajkowymi domkami.
W środku czekają niespodzianki,
przygotowane przez rodziców zuchów. Potem tylko losowanie numerów domków. I … zaczyna się
odliczanie!
HDF

23

>>>

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

listopad-grudzień 2021 r.
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Bal Wszystkich Świętych

J

uż po raz dzięwiąty z okazji uroczystości Wszystkich Świętych
społeczność kleszczewskiej świętowała Bal Wszystkich Świętych. Ze
względu na epidemię świętowanie
rozciągło się na cały listopad. Każda
klas swój Bal miała podczas lekcji
religii i świętowała w swojej sali lekcyjnej. W tym roku Bal poświęcony

był kard. Stefanowi Wyszyńskiemu
i matce Elżbiecie Czackiej, ze wzgędu na ich beatyfikację i nosił tytuł:
Błogosławieni, czyli szcześliwi.
W trakcie balu uczniowie klas
I – III poznawali mało znane fakty z życia tych nowych błogosławionych, zazwyczaj przebrani za świętych, rywalizowali między sobą
w konkursach inicjowanych przez

katechetów. Nie mogło też zabraknąć
wspólnego śpiewania okolicznościowych piosenek oraz klasowego przemarszu, korowodu świętych. Z kolei
starsi uczniowie rywalizowali między
sobą na znajomość życia nowych błogosławionych i świętych z nimi związanych. Wygrywały te klasy, które
najlepiej się zaprezentowały w przy-

gotowywanym spocie reklamowym
o tych świętych, zdobyły jak najwięcej punktów w teście wiedzy i podczas
rozwiązywania zagadek matematyczno-religijnych. Ponadto uczniowie
rywalizowali między klasami na najciekawszy plakat promujący regularną spowiedź, lub udział we Mszy św.
Dominik Rydian

Dzień Drzewa

U

czniowie z okazji Dnia Drzewa poznali różne gatunki drzew, ich ważną rolę dla człowieka. Wykonali prace plastyczne
przedstawiające drzewa z wykorzystaniem różnych technik. Klasy
1a i 1c zasadziły drzewka w ogródku przedszkolnym, a klasa 1b posadziła jarząb w parku w Kleszczewie. Uczniowie poznali też
zakamarki parku w Kleszczewie,
dowiedzieli się jaka jest jego historia. Z okazji tego święta w szkole
zorganizowano również konkurs
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plastyczny „ Jesienne drzewo", który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Przekazano ponad 70 prac.
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Uczniowie klas 7-8 poznają sławnych matematyków

W

czerwcu 2021 r. nauczyciele
matematyki ZS Kleszczewo
uzyskali dofinansowanie programu mPotęga dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej pt. „Śladami sławnych matematyków”, polegającego
na stworzeniu i przeprowadzeniu
gry terenowej. Projekt, który dofinansowała Fundacja mBanku, miał
na celu zainteresowanie naukami
matematycznymi, realizowany był
od początku roku szkolnego. Tematem przewodnim były postacie wybitnych matematyków: Heron, W.

Sierpiński, Alchwarizmi, Pitagoras,
M. Kopernik, Tales, Kartezjusz, S.
Banach, B. Pascal oraz M. Rejewski,
J. Różycki i H. Zygalski. Czy znasz
Czytelniku dokonania tych naukowców? Projekt realizowały trzy
grupy osób: nauczyciele – opiekunowie, uczniowie przygotowujący
grę, uczniowie – uczestnicy gry.
Do pracy w przygotowaniu gry
zgłosiła się liczna grupa uczniów.
Ich zadaniem było stworzenie jedenastu stacji gry terenowej. Pierwsze dziesięć stacji było poświęcone
wybranym matematykom, zawierały one informacje o nich oraz zadania związane z ich dokonaniami. Do
każdej stacji wykonano skrzynkę zamykaną na kłódkę z trzycyfrowym
kodem. Jedenasta stacja „meta” wymagała szczególnego wysiłku, gdyż
należało opracować system zamiany liczb na litery końcowego hasła. Ponadto przygotowano: pytania
konkursowe, instrukcję dla uczestników gry na temat przebiegu trasy
i wykonywania zadań, plakaty promujące matematykę, numery zespołów graczy. Na korytarzach szkoły rozmieszczono kartki z literami
i numerami, które utworzyły hasło

czono uczniom, którzy przyczynili
się do powstania i przeprowadzenia
gry terenowej.
Realizacja projektu wymagała od
wszystkich olbrzymiego zaangażowania i poświęcenia wolnego czasu, jednak śmiało można powiedzieć, że było warto. Uczniowie
nabyli wielu nowych umiejętności takich jak wyszukiwanie i selekcja informacji, poznawanie nowych
zagadnień, uczenie się odpowiedzialności, bycie przewodnikiem
w realizacji zadania.

„Śladami sławnych matematyków”.
Akcja promująca grę zaintrygowała społeczność szkolną. W ten sposób pośrednimi odbiorcami stali się
uczniowie klas młodszych.
Po pracowitych i czasochłonnych
przygotowaniach nadszedł dzień testu dla realizatorów i uczestników.
Gracze zostali podzieleni na czteroosobowe drużyny, które przeszły 10
stacji zadaniowych. Na każdej stacji
grupa rozwiązywała krótkie zadanie,
którego wynikiem był trzycyfrowy
kod do kłódki zamykającej skrzynkę. Wewnątrz skrzynki znajdowała się informacja o patronie stacji
oraz drugie – trudniejsze zadanie.
Rozwiązanie zadania weryfikowali uczniowie – twórcy stacji i przyznawali odpowiedni kod liczbowy.
Drużyna nie wiedziała, czy rozwiązanie zadania było poprawne. W ten
sposób uczniowie nie zniechęcali się
do dalszej zabawy. Na stacji „meta”
czekało ich bardzo trudne zadanie –
deszyfrowanie otrzymanych kodów
na dziesięcioliterowe hasło po łacinie. Tylko poprawne kody otrzymywane na stacjach dawały szansę na
uzyskanie prawidłowych liter. Na
zakończenie dnia uczniowie wzięli

udział w konkursie indywidualnym
dotyczącym poznanych podczas gry
matematyków.
Nagrodzono trzy najlepsze drużyny gry terenowej oraz zwycięzców
konkursu. Nagrody specjalne wrę-

Dziękujemy Fundacji mBanku za
umożliwienie przeprowadzenia naszego projektu.
Danuta Wojciechowska,
Katarzyna Boruszak,
Marzena Socha

„Mikołajki” w 2a

W

szyscy uczniowie czekali na
ten dzień! Klasowe „Mikołajki zawsze budzą emocje… Wszyscy przygotowali się do tego święta,
ubierając elementy stroju, nawiązujące do „Mikołajek”. Mikołaj zostawił worki z prezentami w klasie. Był

też list, a w nim zadania do wykonania. A pierwsze dwie lekcje poprowadziła Pani Mikołajowa (w zastępstwie). Tego dnia w klasie 2a
wystartował też Klasowy Kalendarz
Adwentowy, przygotowany przez
uczniów.
HDF
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Obchody 11 Listopada w szkole w Kleszczewie

T

egoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Zespole
Szkół w Kleszczewie zostały nieco przesunięte w czasie ze względu na kilka dni zdalnego nauczania. Tak naprawdę świętowaliśmy
dopiero w następnym tygodniu.
Każda z klas miała za zadanie

uczniowski oceniała efekty pracy
uczniów. W skład komisji weszli:
pani dyrektor Marzena Socha,
pani wicedyrektor Maria Gajewska, przewodnicząca samorządu
uczniowskiego Zuzanna Jachnik
i nauczyciel historii. Klasy, które szczególnie starannie wykonały zadanie zostały nagrodzone

wiali się nad tym, jak rozumieją
pojęcie „niepodległość” i kim są
dla nich „walczący o niepodległość „Niezwyciężeni. Czas próby”, „Gra o Niepodległość” a dla
najmłodszych „Kasztanka”.
W wyniku przeprowadzonych w klasach dyskusji dowiedzieliśmy się między innymi, że

bie dla narodu” jak również „każdego, kto brał udział w walkach
i działaniach (nawet w najmniejszym stopniu) na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości”.
Uczniowie zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w grze
online dotyczącej odzyskania niepodległości.

ozdobić drzwi swojej sali w konwencji niepodległościowej przybliżając postać jednego z ojców
niepodległości: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Wincentego Witosa. Niektórzy solidnie
się przy tym napracowali. Komisja powołana przez samorząd

największą liczbą punktów, sumowanych na koniec roku szkolnego w rywalizacji o puchar najbardziej aktywnej klasy w szkole.
Podczas lekcji wychowawczych
uczniowie oglądali krótkie filmy opowiadające o zmaganiach
Polaków o wolność po rozbiorach, po czym wspólnie zastana-

niepodległość polega na tym, iż
„sami decydujemy o tym, co dzieje się w naszym państwie - jesteśmy wolni” oraz, że mamy „prawo
do mówienia w języku polskim,
prawo do uczęszczania do polskiej
szkoły”. Za „walczących o niepodległość” uznano natomiast „osoby
szlachetne i oddające całego sie-

Mimo faktu, iż wirus nieco pomieszał nam szyki udało nam
się podkreślić to, że jako Polacy
mamy tysiącletni rodowód i jest
w nas coś, co nasi przodkowie
chcieli nam zostawić najlepszego,
co kochali i za co oddawali życie –
naszą Ojczyznę.
Ewa Hudziak

Święto teatru w Zespole Szkół w Kleszczewie

W

listopadzie
i
grudniu
w naszej szkole odbywają
się warsztaty teatralne „Uczymy teatru”. Zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem, prowadzą
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aktorzy z Teatru Nowego w Poznaniu. Są one dostosowane do grup
wiekowych, dlatego w warsztatach
uczestniczą zarówno przedszkolaki jak i uczniowie klas najstarszych.

Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszy się makieta teatru, przywieziona przez naszych gości. Wszyscy
uczniowie, którzy mieli już okazję
popracować z aktorami, doskonale

się bawili. Przed nami ostatnie spotkania z aktorami, ale planujemy, że
teraz my odwiedzimy ich w Teatrze
Nowym w Poznaniu.
L. Adamek-Egiert
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Sportowy Rok Szkolny 2021 w Zespole Szkół w Kleszczewie

O

graniczenia pandemiczne nie
ominęły a wręcz znacznie
osłabiły tempo rozwoju fizycznego
naszych uczniów. Nie przeszkodziło
to jednak uczestniczyć w rywalizacji sportowej wg. kalendarza Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”. Reprezentacja chłopców

z klas VII-VIII bez przegranego meczu uzyskała awans do Finału Powiatu poznańskiego w halowej piłce
nożnej zostawiając „w tyle” gminne reprezentacje Komornik, Buku,
Pobiedzisk w półfinale rozgrywek
. Patrząc na zaangażowanie i dobrą
dyspozycję chłopców mamy spore

szanse aby zameldować się w rozgrywkach rejonowych. Walczymy
więc dalej , a naszych czytelników
informować będziemy na bieżąco
o rezultatach.
Skład reprezentacji SP Kleszczewo im. Walczących o Niepodległość: Jan Sobieszek, Dawid Sob-

czak, Szymon Karwatka , Oliwier
Korzeniowski, Jakub Matela, Kacper Błaszczyk, Maksymilian Palac,
Jan Doba, Jakub Ponikowski, Kacper Budziński. Trenerem reprezentacji jest mgr Jarosław Bytniewski
Trener UEFA „A” piłki nożnej.
J. Bytniewski

Mistrzynie
Wielkopolski

D

rużyna badmintonistek z ZS
w Kleszczewie zostały Mistrzyniami Województwa Wielkopolskiego Szkół Podstawowych.
Ogromny suwvkces i historyczny moment dla szkoły podstawowej w Kleszczewie. Uczennice naszej szkoły Maja Kurasiak
i Olga Kosmowska zdobyły ZŁOTY medal na Mistrzostwach
Wielkopolski szkół podstawowych w drużynowym badmintonie rozgrywanych w ramach
XXIII IGRZYSK MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ. Zawody rozegrano
13 grudnia w Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Rojowie
(powiat ostrzeszowski). W zawodach uczestniczyło 8 najlepszych
zespołów z całej wielkopolski. Jest
to pierwszy tak duży sukces badmintonowy dla kleszczewskiej
szkoły, a to wszystko dzięki naszym dwóm wspaniałym zawodniczkom.
GRATULUJEMY!!!
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WIADOMOŚCI Z PSP W ZIMINIE
Mikołajki w Ziminie

6

grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Mikołajki.
Przedszkolaki starannie przygotowały się do wizyty św.Mikołaja.
Najpierw napisały list do Mikołaja, nauczyły się o Nim piosenki. Dzieci w tym dniu ubrały się
do przedszkola na czerwono lub
ich głowy zdobiły mikołajkowe

Pasowanie przedszkolaków

czapki. W szatni przedszkolaków
czekały pięknie zapakowane prezenty. Mikołaj dostarczył je niepostrzeżenie i pojechał dalej. Tego
dnia wspólnie ubraliśmy choinkę
oraz obejrzeliśmy bajkę edukacyjną pt.”Ola i Święty Mikołaj”. To był
wspaniały, pełen radości dzień.
K.Pieczyńska

19

Konkursy w przedszkolu

W

minionym czasie dzieci
przedszkolne miały okazje
uczestniczyć w konkursach jakie
zostały dla nich zorganizowane.
Pierwszy konkurs pt. „Jesienny
pejzaż” odbył się w październiku.
Zadaniem dzieci było wykonanie
pracy technicznej z wykorzystaniem darów jesieni. W listopadzie
obchodzony zostaje Dzień pluszowego misia w związku z tym ogło-
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szony został konkurs pt “Eko-miś”. Dzieci wykonywały misia
z przedmiotów wtórnych w myśl
zasady nie wyrzucaj - wykorzystaj. Jury miało problem w przyznaniu nagród gdyż dzieci wykazały się ogromną pomysłowością.
Oceniana była również samodzielność wykonanej pracy.
EW

listopada odbyła się
bardzo ważna uroczystość w grupie „Misiaczki”- Pasowanie na Przedszkolaka. Spotkanie rozpoczęło się od
powitania i przedstawienia części artystycznej, w której dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności: piosenki, wierszyki oraz
tańce. Następnie przedszkolaki złożyły przyrzeczenie, a Pan

dyrektor Krzysztof Nowak dokonał pasowania każdego dziecka na Przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia
dzieci otrzymały dyplom oraz
słodki upominek. Gratulujemy
Przedszkolaki - życzymy Wam
dużo radości, uśmiechu na każdy dzień oraz ciekawych zabaw
w przedszkolu.
K.Pieczyńska

Obchody Święta Niepodległości

L

istopad był miesiącem pamięci o Odzyskaniu przez
Polskę Niepodległości. Dzieci
przedszkolne wraz z wychowawcami przygotowały przedstawienie, które pogłębiło ich wiedzę
na temat naszego kraju. 10.11

punktualnie o godzinie 11.11 został wyśpiewany hymn narodowy. Podsumowaniem działań był
udział w Ogólnopolskim Turnieju
wiedzy o Polsce. Dzieci poradziły
sobie wyśmienicie.
EW
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„Być jak Ignacy”

„B

yć jak Ignacy” to program
edukacyjny, do którego
przystąpiło nasze koło przyrodnicze. Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych,
polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat,
a wynalazki pomagają ludziom żyć
lepiej. Doskonałym przykładem
jest postać Ignacego Łukasiewi-

cza (patrona programu) – wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko
w Polsce, ale i na świecie.
Do tej pory braliśmy udział
w Polarnych odkryciach, gdzie poznaliśmy Henryka Arctowskiego
– geografa, geofizyka, geologa meteorologa i podróżnika.Polak związany z badaniami polarnymi szczególnie na Antarktyce.
W kolejnym etapie Podniebne osiągnięcia poznaliśmy Adama
Ostaszewskiego – był to konstruktor lotniczy, prawdziwy pionier
związany z lotnictwem w Polsce.
Zbudował szereg modeli samolotów (np. płatowca z silnikiem, który nawiązywał do samolotu braci
Wright, samolot odrzutowy, helikopter i model sterowca).
Podczas tych dwóch etapów my
też wykonaliśmy kilka zadań zbudowaliśmy kompasy oraz skonstruowaliśmy samoloty.
Czekamy na kolejne przygody
i zadania.

USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z

BEZPŁATNE TESTY
NA SARS-COV-2
Pamiętajmy, że poza szczepieniami, ważną rolę w walce z pandemią pełnią testy
Jeśli podejrzewsz zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
nawet gdy jesteś w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19 — WYKONAJ TEST!
Zapraszamy do Punktu Pobrań Drive Thru w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8

SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

wyniki maksymalnie
w ciągu 24 godzin,
zazwyczaj 12 godzin

pracujemy
przez cały tydzień

krótki czas oczekiwania
na wymaz — 2 punkty
dla zmotoryzowanych
i oddzielny punkt
dla pieszych

wiarygodne wyniki badań —
prowadzimy własne Uczelniane
Laboratorium Koronawirusa —
wykonaliśmy ponad 370 tys.
oznaczeń metodą RT-PCR

Zgłoś się na test — to proste!
� Jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, skierowanie na bezpłatne badanie może wystawić
lekarz rodzinny
� Możesz także samodzielnie wypełnić krótką ankietę i uzyskać skierowanie przez internet —
zajmie to tylko kilka chwil:

○ www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa
� Po uzyskaniu skierowania otrzymasz informację sms z sugerowanym punktem pobrań,
ale decyzja o wyborze punktu należy do Ciebie — zapraszamy w godzinach pracy
do punktu Drive Thru przy ul. Rokietnickiej 8 w kampusie uniwersyteckim w Poznaniu —
nie trzeba się dodatkowo rejestrować

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

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

www.kleszczewo.pl, e-mail: urzad@kleszczewo.pl, gokis@kleszczewo.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
Gazetę oddano do druku 17 grudnia 2021 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać
do redakcji najpóźniej do 23 stycznia 2022 r.

Punkt Drive Thru
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

czynny przez cały tydzień:
poniedziałek–piątek:
w godz. 12.00–19.00
weekendy:
w godz. 8.00-13.00

○ drive-thru.ump.edu.pl
Poświęć kilka chwil na wykonanie testu i chroń innych, dbając o swoje zdrowie
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Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

T

ematem rocznym w przedszkolu Wesołe Skrzaty jest „POZNAJEMY BAŚNIE I BAJKI ŚWIATA”.
Cele, które chcemy zrealizować to:
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wprowadzenie dzieci w świat
baśni i bajek, rozwijanie ich wyobraźni oraz uwrażliwienie na dobro i zło, stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań
dzieci, kształtowanie nawyku słuchania, stymulowanie rozwoju mowy,
wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek, wyrabianie
umiejętności wygłaszania tekstu literackiego z uwzględnieniem podziału na role, zachęcanie rodziców do
głośnego i systematycznego czytania
dzieciom w domu, zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami przedstawień
teatralnych. W listopadzie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek oraz wzięliśmy udział
w projekcie „Uczymy teatru” prowadzonym m.in. przez aktorów Teatru
Nowego im. Tadeusza Łomnickiego
w Poznaniu.

Projekt „Uczymy teatru”
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Dzień Kropki
Międzynarodowy Dzień Kropki
– 15 września przedszkolaki świętowały International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki.
Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Ten dzień ma zachęcać
do odkrywania talentów oraz dodawać odwagi w pokazywaniu ich
światu. Przecież wszystko zaczyna
się od kropki…
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – 20 września to ważna data
dla wszystkich przedszkolaków.
Tego dnia obchodziliśmy bowiem
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. Wspaniałej zabawy nie mogło
więc zabraknąć i w naszym przedszkolu. Wszystkie dzieci świętowały ten dzień zabawą i wspólnymi
tańcami z rówieśnikami, przyjmując życzenia od pani Dyrektor i swoich Pań. Idąc za słowami Janusza
Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, życzyłyśmy
wszystkim dzieciom aby uśmiech
gościł na ich twarzach każdego dnia,
nie tylko od święta. (zdjęcie nr 4)

Dzień Chłopaka – 30 września
obchodziliśmy w naszym przedszkolu szczególne święto czyli Dzień Chłopaka. Z okazji tego
święta wszyscy nasi chłopcy zostali odznaczeni medalami „Super
Chłopak” i upominkami. W tym
wyjątkowym dniu wszystkie dziewczynki zaśpiewały chłopakom uroczyste „Sto lat”. Dzień upłynął nam
na wspólnej zabawie i tańcach.
Mamy nadzieję, że tym drobnym
gestem sprawiłyśmy radość naszym chłopcom i z przyjemnością
będziemy wspominać ten dzień.
We wszystkich grupach był to
dzień, pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy.
Dzień Drzewa i wycieczka do
leśniczówki w Łęknie – Z okazji Światowego Dnia Drzewa, obchodzonego 10 października, warto przypomnieć o niezwykłej roli
drzew w życiu człowieka i zwierząt
– w naszym przedszkolu szeroko
został omówiony ten temat i zorganizowano wycieczkę do lasu,

Dzień Chłopaka

która odbyła się 11 października.
Przy pięknej pogodzie, jesiennych
promieniach słonecznych dzieci
maszerowały przez las poszukując
jego mieszkańców i darów. Przedszkolaki wykazały się świetną znajomością zasad obowiązujących
w lesie oraz wysłuchały ciekawostek opowiadanych przez leśniczego. Na koniec dzieci zasadziły w lesie drzewo, które będzie pamiątką
tego dnia.
Światowy Dzień Mycia Rąk
– 15 października obchodzony
jest Światowy Dzień Mycia Rąk.
Celem tego dnia jest uświadomienie dzieciom jak ważne znaczenie ma w ich życiu codzienne mycie rąk. We wszystkich grupach
przedszkolnych odbyły się rozmowy na temat zarazków, bakterii i wirusów, które dostają się do
naszego organizmu poprzez brudne ręce.
Dzień Ratownictwa Medycznego – 13 września obchodzony jest
Dzień Ratownictwa Medyczne-
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Dzień Drzewa
go. Nasze przedszkolaki poznały
trudną, potrzebną i bardzo odpowiedzialną pracę ratowników medycznych. Wiedzą, że ratownicy
każdego dnia ratują życie i zdrowie
wielu osób. Wielką niespodzianką dla dzieci była wizyta Ratownika Medycznego, który w stroju
służbowym opowiadał im o swojej pracy, pokazał torbę ratowniczą i jej zawartość, przedstawił kilka czynności ratowniczych. Dzieci
wykazały się dużą wiedzą na temat
bezpieczeństwa oraz znajomością
numerów alarmowych.
Pamiętamy o zmarłych – Święto
Zmarłych to czas zadumy i refleksji. To także odpowiedni moment
na wspomnienie i rozmowę o tych,
którzy od nas odeszli. W naszym
przedszkolu pielęgnujemy tradycje
związane z uroczystością Wszystkich Świętych. Dzieci w towarzystwie swoich wychowawców wybrały się na pobliski cmentarz, by
uczcić pamięć zmarłych i zapalić
znicze.

Dzień Wszytskich Świętych

Dzień Mycia Rąk
było zaśpiewanie hymnu polskiego. Ponadto dzieci z każdej grupy
wykonały ciekawe prace plastyczne
upamiętniające ten dzień.
Pasowanie na Przedszkolaka – dzień 23 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci
trzyletnich z Przedszkola Wesołe
Skrzaty. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na

przedszkolaka. Z uwagi na panującą pandemię i obostrzenia uroczystość ta miała charakter niecodzienny, gdyż odbyła się bez
udziału rodziców. Misiaczki wraz
z Paniami przygotowały filmik
z programem artystycznym, który rodzice mogli obejrzeć na stronie szkoły.
mgr Monika Bogusławska

Dzień Ratownictwa Medycznego
Święto Niepodległości – 10 listopada obchodziliśmy w naszym
przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci
przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten wyjątkowy
dla Nas – Polaków dzień. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały pieśni
patriotyczne. Ważnym akcentem

Pasowanie na przedszkolaka

Święto Niepodległości
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T

radycyjne w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie
poza realizacją podstawy programowej realizowane są bardzo ciekawe programy, projekty, innowacje oraz zajęcia dodatkowe.
W każdej grupie w godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia dodatkowe, które są dostosowywane do indywidualnych
zainteresowań dzieci z danej grupy. Wachlarz rozwijania zainteresowań jest bardzo szeroki, nauczycielki organizują warsztaty
muzyczne, taneczne, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, matematyczne, literackie
i przyrodnicze, kodowanie na dywanie. Przedszkolaki mają również zajęcia karate oraz zajęcia
biblioteczne, podczas których słuchają literatury dziecięcej czytanej
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w otoczeniu książek w przytulnej
bibliotece.
„Leśne Ludki” z wychowawcą
mgr Małgorzatą Ciesielską po raz
kolejny biorą udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować” . Dzieci podczas realizacji
programu rozwijają logiczne, algorytmiczne myślenie, kształtują zadaniowe podejście do stawianych
problemów, szukają różnych rozwiązań, analizują je i wybierają najbardziej przydatne i korzystne dla
wykonania danego zadania. Głównym celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne
wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach
edukacji. W grupie „Leśnych Ludków” oraz „Krasnoludków” realizowana jest również innowacja „Wie-

dza w kodach ukryta”, która jest
odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Dzieci z natury są ciekawe
świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Odpowiedzią na
wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być w/w innowacja wprowadzająca edukację
w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne
połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki
sposób pracy powoduje, że dziecko
z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym
najlepszych rozwiązań. Dzieci an-

gażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność
takich zajęć jest wyższa niż zajęć
prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych
mu treści. Podczas realizacji innowacji szczególny nacisk chcemy
położyć na zainteresowanie dzieci
naukami ścisłymi i inżynierią, zdrowiem, wiedzą przyrodniczą, wpływem sztuki na technologię, wzajemne oddziaływanie i przenikanie
się. Pokazaniem, że nie są to dwa
różne światy, lecz różne umiejętności tworzące piękną całość. Podczas
zajęć korzystać będziemy z narzędzi do kodowania offline (mata do
kodowania, krążki, kolorowe kubki,
kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne), robotów edukacyjnych,
mobilnego sprzętu komputerowego
z dostępem do internetu, oraz tablicy multimedialnej.
Kolejnym programem realizowanym w grupie „Leśnych Ludków”
jest program „Ratujemy i uczymy
Ratować” podczas realizacji, którego dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, zdobywają niezbędne informacje, kształtują
prawidłowe nawyki oraz przekazują swoją wiedzę rodzicom.
„Leśne Ludki” przez cały rok
pracują Metodą edukacji przez
ruch. Realizują w praktyce kształcenie zintegrowane, dzieci uczą się
percepcyjno – innowacyjnej strategii uczenia się, tym samym rozwijają wielokierunkową aktywność,
wspierającą proces uczenia się czytania, pisania i rachowania, przy-
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gotowując się do podjęcia nauki
w szkole.
Bardzo ciekawym programem,
w którym biorą udział aż cztery
grupy przedszkolaków: „Misiaczki”, ‘Krasnoludki”, „Gumisie” oraz
„Leśne Ludki” pod opieką Pań: mgr
Anny Tymy, mgr Ines Mańczak,
mgr Moniki Bogusławskiej oraz
mgr Małgorzaty Ciesielskiej jest
Międzynarodowy Projekt Emocja,
którego celem jest kształtowanie
postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie
oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, wychowanie do wartości takich jak empatia,
wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię
i szacunek wobec innych kreowanie
wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami
i organizacjami będącymi źródłem
istotnych wartości, dostrzeganie
podobieństw i różnic między ludźmi. eliminowanie zachowań agresywnych. Rozszerzeniem projektu
jest innowacja „ Czytam z emocją” którą realizują mgr Małgorzata Ciesielska w „Leśnych Ludkach”
oraz mgr Ines Mańczak w „Krasnoludkach”. Ma ona na celu wprowa-

dzić dzieci w świat literatury oraz
pomóc im w zrozumieniu emocji i uczuć swoich i innych. Dzięki
działaniom podjętym w jej trakcie,
u dzieci w wieku przedszkolnym
kształtowane będą postawy społeczne, przekazywane wartości moralne oraz tworzone sytuacje budujące wrażliwość dziecka, empatię
i szacunek wobec innych. Natomiast innowację pedagogiczną
EkoEmocje, , prowadzić będą w naszym przedszkolu mgr Monika Bogusławska w grupie „Gumisie” oraz
mgr Anna Tyma w grupie „Misiaczki”. Innowacja jest formą edukacji ekologicznej, jest rodzajem
wychowania do wartości, odpowiedzialności za otaczający nasz świat,
przyrodę. Oprócz wiedzy przyrodniczej, ważne jest aby w młodym
człowieku wykształcić zdolności
do emocjonalnego reagowania, a to
pociąga za sobą działanie, nie bycie
obojętnym na przyrodę nas otaczającą. Warto budować w człowieku
już od najmłodszych lat przyjazny
stosunek do drugiego człowieka
oraz rozbudzanie postaw proekologicznych. Autorem Międzynarodowego Projektu Emocja oraz
innowacji go rozszerzających Marzena Dziadkowiec. Grupa „Gumisie” biorą udział w akcji „Kartki
z Iskierkami Emocji” – jest to część

projektu edukacyjnego „Emocja”.
Przedszkolaki przygotowują okolicznościowe kartki i wysyłają do
partnerskiej grupy z innego województwa.
Grupa „Elfy” razem ze swoim wychowawcą Panią mgr Donatą Michałowską bierze udziału
w projekcie EKOKULTURALNE
PRZEDSZKOLE, którego organizatorem jest miesięcznik Bliżej
Przedszkola.. Jest to już II edycja
projektu ekologicznego dla przedszkoli. Dzieci podejmować będą
różnorodne akcje na rzecz naszej
planety. Celem projektu jest uświadomienie i pokazanie, w jaki sposób każdy z nas może ponosi odpowiedzialność za naszą planetę.
W każdym miesiącu (od września
do maja) dzieci będą wykonywały
jedno zadanie-wyzwanie.
Ogólnopolski program edukacji
zdrowotnej dla przedszkoli „Klub
Mleczaka” realizuje mgr Monika Bogusławska. Program ma na
celu edukację z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę nawyków higienicznych dzie-

ci i dorosłych. Powstał on z myślą
o najmłodszych dzieciach w wieku przedszkolnym. W tym okresie bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy
ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów a także spożywanie odpowiednich pokarmów.
Przedszkole we współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu przystąpiło do programu edukacyjnego
„Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny.
Jego głównym celem jest wykształcić u dzieci świadomej postawy
ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, kiedy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Rodzicom program ten ma uświadomić
skalę problemu jaki wynika podczas ekspozycji dzieci na dym tytoniowy oraz zwiększyć ich kompetencje w zakresie ochrony zdrowia
ich dzieci. W programie biorą
udział dzieci z naszych „zerówek”
a koordynatorem programu jest
mgr Donata Michałowska.
mgr Małgorzata Ciesielska
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Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

N

Warsztaty pieczenia Rogali

a dworze biało i pięknie.
Dzieci w przedszkolu pierwszy raz w tym roku mogły porzucać się śnieżkami, ulepić bałwana i lepić figurki ze śniegu. To
dla nich (i dla nas) wspaniała zimowa zabawa. Takie dni dobrze
się wspomina, podobnie jak wiele innych w przedszkolu. Ciekawi jesteście co wydarzyło się
w ostatnim czasie? Zapraszamy do
lektury.

Święto Niepodległości
Jak co roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Niepodległości. Z tej okazji wszystkie
dzieci przyszły ubrane na galowo. Kilka dni wcześniej wykonały na tę uroczystość chorągiewki, kotyliony w kształcie kwiatka
w barwach ojczystych i uczyły się
„Mazurka Dąbrowskiego”. W dniu
święta wszystkie grupy zebrały się
w głównej sali i odśpiewały hymn
Polski. Następnie w salach odbył się quiz wiedzy o Polsce. Dzieci utrwaliły wiadomości na temat
symboli narodowych, zabytków

Pasowanie na przedszkolaka
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Warsztaty pieczenia rogali
charakterystycznych dla wybranych miast oraz wydarzeń historycznych naszej ojczyzny. Dzień
ten jest ważnym dniem w kształtowaniu miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach przedszkolaki od
najmłodszych lat uczą się patriotyzmu i szacunku.

Każda grupa w naszej placówce uczestniczyła w warsztatach kulinarnych dotyczących wypieku rogali
marcińskich. Warsztaty rozpoczęliśmy od prezentacji legendy powstania rogali, następnie dzieci przeszły
kolejno do etapów pieczenia: mieszały ciasto, wałkowały i skręcały rogale. Zapach rogali unosił się
w całym przedszkolu. Palce lizać…
Warto pamiętać o tym, że prawdziwy rogal świętomarciński jest wypiekany tylko w Poznaniu i w wyznaczonych rejonach wielkopolski.
Nazwa przeznaczona jest tylko dla
naszego regionu.

Światowy Dzień Praw
Dziecka
Wydarzenie to jest organizowane z okazji przypadającej rocznicy
uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka. Dzień przypomina nam,
że wszyscy powinniśmy zwracać
szczególną uwagę na najmłodszych
i ich prawa. W tym dniu dzieci na
całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swo-

Dzień Pluszowego Misia

ich rówieśników – tych, których
prawa często są łamane. To radosny moment, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym
dniu dzieci realizują różne inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany
przez wszystkich dorosłych, w tym
polityków i media.

Dzień Pluszowego Misia
W tym wesołym dniu przedszkolaki czekało wiele atrakcji. Zostały zaproszone do wspólnej zabawy
z tematem przewodnim w postaci
pluszowego niedźwiadka. Poznały
okoliczności powstania święta misia, oglądały o nich bajki oraz prezentację przedstawiającą ilustracje
i imiona różnych misiów. Bawiły
się m. in. przy piosenkach: "Dwa
malutkie misie", "Jadą, jadą misie"
a także brały udział w wielu zabawach ruchowych, konkursach, quizach, zgadywankach. Podopieczni
wykonywali przepiękne prace plastyczne i wymieniały się opiniami na ich temat. Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był
pełen uśmiechu i radości.
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Dzień Pluszowego Misia
Andrzejki

Schronisko w Skałowie

To dzień magiczny… Przedszkolaki przeniosły się w świat zabaw andrzejkowych. W każdej grupie chciały zajrzeć w przyszłość,
sprawdzić co je czeka. Poznały
zwyczaje i tradycje andrzejkowe.
Laliśmy wosk, układaliśmy budy,
wymienialiśmy się wiedzą w temacie wróżb i przewidywania przyszłości. Nasi mali „wróżbici” mają
bardzo bujną wyobraźnię i sprawiło im wiele radości wymyślanie co
będą robić w dorosłym życiu.

Nasze przedszkole zorganizowało
zbiórkę darów dla schroniska zwierząt. Zebrane artykuły zostały przekazane dla psów i kotów ze Schroniska dla zwierząt w Skałowie. Przy
okazji wizyty zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące problemu bezdomności zwierząt.
Zostało zorganizowanie spotkanie
ze schroniskowym pieskiem co dało
dzieciom bliższy kontakt z problemem i wydobyło mnóstwo empatii z naszych pociech. Dziękujemy

Andrzejki

Czarujemy…

wszystkim dzieciom i ich rodzicom
za tak sprawne i owocne przeprowadzenie zbiórki darów.

MIKOŁAJ
W piątek 4 grudnia przedszkolaki już od rana czekały na Mikołaja. Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było
z daleka. Już od wczesnych godzin
wiadomo było, że do przedszkola
zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Nasz gość
nie zawiódł dzieci i nie kazał długo
na siebie czekać. Już w okolicy śniadania zawitał do naszej placówki.
Każda grupa musiała wykonać różne zadania w towarzystwie dwóch
Śnieżynek- pomocnic Świętego
Mikołaja. Wszystkie przedszkolaki bardzo przeżywały to spotkanie, szczególnie te, które pierwszy
raz witały Mikołaja w przedszkolu. Z ogromną radością wykonywały zadania sprawnościowe, śpiewały piosenki i recytowały wiersze.
Długo oczekiwany gość wywołał
uśmiech na wszystkich twarzach.
Na zakończenie wszystkie przed-

szkolaki otrzymały piękne prezenty,
a w nich – dla każdego coś dobrego.
Aura za oknem piękna, biała
oby utrzymała się do Świąt Bożego Narodzenia, na które z niecierpliwością oczekujemy. To chyba
najpiękniejszy okres w roku, gdzie
z niecierpliwością czekamy na
wspólne rodzinne spotkania i świętowanie. Zaraz po świętach Nowy
Rok i czas na nowe postanowienia
i decyzje. O tym wszystkim poinformujemy Was w kolejnym artykule.
Aleksandra Łabęcka

Mikołajki
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ak co roku, do naszego przedszkola przybyły nowe dzieci.
Powitaliśmy je w grupie Zajączków. Choć na początku, niektóre
z nich nie rozstawały się z rodzicami bez dodatkowego przytulasa, teraz wszystkie już dzielnie
wchodzą z uśmiechami na buźkach i witają się ze swoimi ciociami. To prawdziwie dzielne Zajączki, które pod koniec października
zostały uroczyście mianowane na
Przedszkolaka.

W listopadzie obchodziliśmy
narodowe Święto Niepodległości. Elegancko ubrani, celebrowaliśmy to bardzo ważne dla naszego kraju wydarzenie. Był apel,
występy, rozmowy. Śpiewaliśmy
i tańczyliśmy.
Całkiem niedawno odwiedził
nas Bajeczny Ambulans. Pan ratownik dużo nas nauczył, żebyśmy
wiedzieli, jak zachować się w razie jakiegoś zagrożenia lub wypadku. Pokazał jak pomóc i pod jaki

numer zadzwonić, żeby szybko
przyjechało pogotowie lub straż
pożarna. Nauczył nas ważnych numerów telefonów i pokazał nam,
jak łatwo je zapamiętać. Było bardzo poważnie, ale i wesoło.
Wesoło było również podczas
przedstawienia teatralnego, które
odbyło się w naszym przedszkolu. Przyjechali do nas prawdziwi
aktorzy z teatru. Ale było śmiechu. W grudniu to my pojedziemy do nich.

Święto Niepodległości

Bajeczny Ambulans
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Pieczenie pierników w Mikołajki

W naszym przedszkolu zawsze
dużo się dzieje i jest wesoło. Z niecierpliwością czekamy już na zimę.
Wyglądamy pierwszego śniegu, by
móc ulepić bałwana, poślizgać się na
ślizgawce. Przygotowujemy się również do Świąt. Zarobiliśmy już ciasto
na pierniki, które trochę musi poleżakować, abyśmy później mogli upiec
z niego pyszne pierniczki. Ubieramy
choinkę, zdobimy nasze sale i ….czekamy na Świętego Mikołaja.
Gęsie Pióro
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Turnieje badmintonistów
22.10-24.10, Mazovia Junior
Cup w Zielonce
Pod koniec października w Zielonce odbył się mocno obstawiony turniej badmintona, w którym
udział wzięła Hania Wawrzyniak.
W grupie mogła zmierzyć się z przeciwnikami z Polski oraz z Litwy.

14.11, Wielkopolska Liga
Młodych Talentów, Ostrów
Wielkopolski
W turnieju z cyklu Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów zaprezentowała się Ola Kurasiak, gdzie
wywalczyła mocne, 4 miejsce.

20.11, Finał Wielkopolskiej
Ligi Młodych Talentów,
Puszczykowo
Podczaj jednego z listopadowych weekendów odbył się Finał

Krajowy Turniej Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Gdyni

Ola Kurasiak

czyć o medale. Udało się to Hani,
która zdobyła dwa złote medale
w kategorii U17, zdominowa-

Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów. Jest to turniej podsumowujący, na koniec którego przedstawia się ogólną klasyfikację, na
którą składają się turnieje z całego roku. Na tych zawodach, oraz
całym cyklu Ola Kurasiak uplasowała się tuż za podium, na czwartym miejscu.

jedynczej zdobyła Oliwia Kosmowska. Maja Kurasiak dotarła
do ćwierćfinału gry pojedynczej.
Dodatkowo Maja i Olga wywalczyły brązowy medal w grze pojedynczej dziewcząt. Gratulujemy dziewczynom udanych
występów.

03.12-05.12, Otwarty
Festiwal Badmintona
w Zielonce

27.11, Krajowy Turniej
Juniorów Młodszych,
Młodzików i Młodzików
Młodszych w Gdyni
W ostatni weekend listopada Maja Kurasiak, Olga i Oliwia
Kosmowska ora, Hania Wawrzyniak pojechały do Gdyni powal-

ła grę podwójną oraz pojedynczą. W młodszej kategorii, bo
w U13, brązowy medal gry po-

Otwarty Festiwal Badmintona w Zielonce

Na początku grudnia, Oliwia
Kosmowska oraz Maja Kurasiak
pojechały do pod warszawskiej
Zielonki na festiwal badmintona. Turniej był bardzo mocno
obstawiony i dziewczyny zakończyły w nim swój udział w fazie
grupowej. Mimo to pokazały się
z jak najlepszej strony i wyciągnęły
wnioski na przyszłość.
Wojciech Szkudlarczyk
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Z piłkarskich boisk

Mecz w ramach Ligi Mistrzów Koziołka
Nowa grupa naborowa
roczników 2014 i 2015

Żaki F1 i Orliki E2 w Lidze
Mistrzów Koziołka

Klub Sportowy Clescevia cały
czas stara się rozbudowywać swoje szeregi i otwiera możliwości
szkolenia dla nowych najmłodszych adeptów sportu. W listopadzie udało się pozyskać nowego
trenera UEFA „B” Wojciecha Ingmana, który z pełnym zaangażowaniem wprowadził się w szeregi sztabu szkoleniowego. Liczymy
na jego doświadczenie w pracy
z dziećmi. Nasz nowy trener, również współpracuje z przedszkolami, w których prowadzi zajęcia
o charakterze sportowym. Wierzymy że, te doświadczenie z pewnością przyciągnie na nasze ciekawe
zajęcia nowych zawodników. Aktualnie zajęcia dla najmłodszych są
podzielone na dwie grupy i odbywają się na hali w Kleszczewie. Jest
też przewidziana jedna jednostka
treningowa na dworze dla starszej
grupy, jeśli warunki pogodowe na
to pozwolą.
Prezes Zarządu Leszek
Strańczyk

Drużyna Żaka F1 (roczniki
2013/2014) w 2021 roku rywalizowała w turnieju Marathon Liga
Mistrzów Koziołka na Poznańskiej Śródce. Turniej był rozgrywany w każdą sobotę przez 8 tygodni. Nasi zawodnicy zebrali
cenne doświadczenie i mieli możliwość rywalizowania z drużynami z Poznania i okolic. W tym
wieku liczy się dobra zabawa i zarażenie pasją do piłki nożnej młodych adeptów futbolu w związku z czym podczas rozgrywek nie
były prowadzone tabele klasyfikacyjne ani nie graliśmy na wyniki
co nie oznacza że nie padło wiele
pięknych bramek.
Zespół Żaków trenuje 3 razy
w tygodniu, a weekendy rozgrywa turnieje lub mecze kontrolne.
W okresie zimowym trenujemy
na hali w Tulcach i Kleszczewie,
a jeżeli warunki atmosferyczne są
sprzyjające to jedną jednostka treningowa odbywa się na powietrzu. W przyszłym roku w związ-

Zdobywcy pucharu Ligii Mistrzów Koziołka
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Drużyna Żak F1

ku z rozwojem zespołu planujemy
zgłosić do rozgrywek 2 zespoły.
Trener UEFA „B”
Przemysław Zamęcki
Trener Grassroots „C”
Michał Strańczyk

Zakończenie rozgrywek
Młodzików D2 i Orlików E1
Drużyny młodzieżowe Clescevii znajdują się obecnie w okresie
przejściowym między rozgryw-

Drużyna Orlik E1

kami w rundzie jesiennej i wiosennej która startuje w kwietniu.
W listopadzie obie grupy kończyły swoje rozgrywki w ligach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
i Lidze Mistrzów Koziołka, gdzie
prezentowały się z dobrym skutkiem. Obecnie zajęcia odbywają
się w połowie na hali, dwa kolejne treningi odbywają się na orliku
przy szkole w Kleszczewie. Chłopcy bardzo chętnie pojawiają się na
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cych przeciwników. Tak też było:
UNIA Swarzędz, Mieszko Gniezno, Koziołek Poznań czy Victoria Września to znane firmy na
rynku piłkarskim z którymi konfrontacja to przede wszystkim
nauka i doświadczenie.
Trampkarze CLESCEVII swoją
grą stwarzali doskonałe widowiska,
których wiernymi obserwatorami
byli Rodzice pracowitej i ambitnej
młodzieży. Dziękujemy !
Trener UEFA „A”
Jarek Bytniewski

Drużyna Młodzik D2
treningach mimo niekorzystnych
warunków atmosferycznych i zimna. Drużyny mają w planach wziąć
udział w dwóch turniejach halowych w zimowym okresie. Obie
drużyny ciągle zdobywają cenne
doświadczenie, a wraz z tym umiejętności piłkarskie.
Obecnie rocznik 2010 reprezentuje 25 chłopców a rocznik 2011
połączony z chłopcami z rocznika
2012 – 23 zawodników mieszkających w Kleszczewie i okolicach.
Ciągle czekamy na powrót Arona
Mocińskiego, który po półrocznej
przerwie ma wrócić do regularnych treningów
Trener UEFA „B”
Przemysław Zamęcki

Pierwszoligowe potyczki
Trampkarzy C1
Młodzież z roczników 2007/2008
trenująca w najstarszej grupie
Szkółki Piłkarskiej „CLESCEVIA”
zakończyła pracowity sezon . Rozegraliśmy 14 spotkań w I Lidze
Okręgowej WZPN Poznań. Rozgrywki w systemie mecz-rewanż
rozpoczęły się niemalże tuż po powrocie ze zgrupowania w Wieleniu, podczas którego corocznie
Trenerzy naszej Szkółki Piłkarskiej
przygotowują trenujących chłopców do rozgrywek.
Po szybkim i spektakularnym awansie do pierwszej ligi
C1 spodziewaliśmy się trudniejszych oraz bardziej wymagają-

Drużyna seniorska
zakończyła pierwsza rundę
rozgrywek
W ostatni weekend listopada
drużyna seniorska rozegrała 15
mecz rundy jesiennej w rozgrywkach Klasy Okręgowej „Red Box”
Grupa 3. Był to ostatni mecz tej
rundy który rozegraliśmy na terenie naszych sąsiadów z Jarosławca. W tych swoistych derbach
zwyciężyliśmy 1:3 w przekonywującym stylu. Podsumowując
minioną rundę możemy powiedzieć, że nie można zaliczyć jej do
udanej gdyż w tabeli rozgrywkowej po 3 wygranych, 3 remisach
i 9 porażkach plasujemy się na
15 miejscu z dorobkiem 12 pkt.
Dla całej drużyny i kadry szkoleniowej była to trudna runda
gdyż z przyczyn osobistych nasz
pierwszy trener Krzysztof Bzdęga, musiał zrezygnować z prowadzenia drużyny w okresie przygotowawczym oraz w części rundy
jesiennej. Wsparł naszą drużyną trener Przemysław Zamecki,
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który przeprowadził z zawodnikami okres przygotowawczy oraz
prowadził drużynę w pierwszej
połowie rundy. Z pewnością takie zmiany nie zawsze pozytywnie wpływają na płynność pracy
z zespołem, co może skutkować
gorszymi wynikami. W drugiej
części rundy jesiennej udało się
powrócić trenerowi Krzysztofowi Bzdędze do prowadzenia drużyny. Wiemy, że wymaga to dużo
wyrzeczeń i reorganizacji czasu oraz wsparcia i wyrozumiałości bliskich, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Drużyna cały czas
rozwija swoje umiejętności i wiemy, że na znacznie więcej ją stać
co z pewnością pokarze w nowym roku. Pozytywnym akcentem były ostatnie mecze, w których zwyciężaliśmy w sposób nie
przypadkowy. W przedostatnim
meczu z wiceliderem Polonią
Środa II wygraliśmy na własnym
boisku 5:0. Po okresie roztrenowania, który będzie trwać do
końca roku, drużyna wchodzi
w intensywny okres przygotowawczy do nowej rundy. Zaplanowane już są mecze sparingowe
w okresie stycznia i lutego 2022.
Sztab szkoleniowy zaplanował już
okres przygotowawczy, co przy
pełnym zaangażowaniu zawodników z pewnością zaprocentuje w następnej rundzie w rywalizacji o zapewnienie sobie miejsca
w górnej części tabeli Klasy Okręgowej.
Prezes Zarządu
Leszek Strańczyk

Drużyna Trampkarz C1

Drużyna Trampkarz C1 – zgrupowanie w Wieleniu

Świętowanie wygranej w Jarosławcu – drużyna Seniorów
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Karate Pionier GOKiS – mocny koniec roku!

W

pięciu zawodach karate olimpijskiego WKF organizowanych w trzech województwach udział wzięli karatecy
Sekcji Karate Pionier przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie.
We wrześniowym X Yamabushi Cup przeprowadzonym w Świeciu – Województwo Kujawsko – pomorskie 3 lokatę w konkurencji kata
8 kyu wywalczył Marcel Gumiński.
Mocno zaznaczyliśmy swój
udział w organizowanym po raz
pierwszy październikowym Silver

Cup w Strzałkowie. 1 miejsce i złoty medal w konkurencji kumite
fantom zdobyła Nadia Mielcarek,
srebrne medale wywalczyli: Marcel
Gumiński w kumite – 35 kg, Nadia
Mielcarek w kumite + 35 kg i drużyna kata chłopców w składzie Filip Nowak, Stanisław Czajkowski
i Marcel Gumiński) Z kolei medale
brązowe przypadły w udziale Mikołajowi Grysce w kata pierwszego kroku i Marcelowi Gumińskiemu w kata indywidualnym.
Było nas widać w listopadowym
Zduny Karate Cup, gdzie SK Pio-

Puchar Wielkopolski w Karate Olimpijskim WKF Śrem

Zduny Karate Cup
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nier wywalczyła 7 miejsc na podium. Srebrne medale uzyskali
nasi zawodnicy: Mikołaj Gryska
w konkurencji kata pierwszego
kroku i kata indywidualnym 8 –
9 lat, Marcel Gumiński w kumite
– 35 kg i Lena Mielcarek w kumite + 30 kg. Brązowe medale wypracowało 3 naszych zawodników: Antoni Czajkowski w kata
pierwszego kroku, Mikołaj Gryska w kumite fantom i Filip Nowak w kumite – 35 kg.
Bardzo mocno obsadzony listopadowy
międzynarodowy
Adidas Cup we Wrocławiu –
Dolny Śląsk, nie przyniósł nam
zdobyczy medalowych. Pierwsze
6 miejsc w generalnej klasyfikacji klubowej zajęły kluby ukraińskie !
Sekcja bardzo dobrze wypadła w organizowanym w grudniu XIV Pucharze Wielkopolski w Karate Olimpijskim WKF

Śrem 2021. W generalnej klasyfikacji zawodów wywalczyliśmy
wysoką 4 lokatę – na 19 licencjonowanych klubów biorących
udział w turnieju. Pierwsze miejsca i złote medale wywalczyli:
Helena Grabowska w kata pierwszego roku 7 lat i młodsi, Marcel Gumiński w kumite – 35 kg,
Filip Nowak w kumite – 30 kg,
Lena Mielcarek w kumite – 30
kg, Nadia Mielcarek w kumite –
45 kg i drużyna kata w składzie –
Mikołaj Gryska, Marcel Gumiński i Filip Nowak. Drugie miejsca
na podium i srebrne medale uzyskali : startujący po raz pierwszy
Nikolas Lewandowski w konkurencji kihon 6 lat i młodsi, Aleksander Karmowski w kumite – 50
kg, Marcel Gumiński w kumite –
35 kg i starszej kategorii kata 10
– 11 lat, Mikołaj Gryska w kumite fantom, Martyna Foltynowicz
w kata i Filip Nowak w kata indywidualnym. Medale brązo-
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we wywalczyli : startujące po raz
pierwszy Zuzanna Ziółkowska
w kata pierwszego kroku 7 lat
i Magdalena Przepióra w konkurencji kihon 7 lat, Mikołaj Gryska w kata, Helena Grabowska
w kumite fantom, Lena Mielcarek w kumite +30 kg, Maria
Grabowska w kata i kumite fantom, Martyna Foltynowicz w kumite fantom, oraz drużyna kata
w składzie : Helena Grabowska,
Magdalena Przepióra i Zuzanna
Ziółkowka.
Aktualnie w barwach Sekcji Karate Pionier przy GOKiS
w formule rekreacyjnej i sportowej czynnie uprawia karate ponad 160 adeptów w 10 grupach
szkoleniowych. Treningi w Kleszczewie i Tulcach, prowadzone są
między innymi przez licencjonowanych trenerów z przygotowaniem pedagogicznym i wysokimi
wynikami w pracy zawodowej.
Arkadiusz Borowicz

Zajęcia sekcji karate

Orlik z nowym oświetleniem

Z

początkiem grudnia tulecki
kompleks boisk Orlik zyskał
nowoczesne oświetlenie w technologii LED. Stare lampy były już
awaryjne i w znacznej części nieczynne. Zmodernizowane źródła
światła są dużo bardziej wydajne –
jasne i oszczędne.
Administratorem obiektu jest
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Przy okazji GOKiS przypomina, że od grudnia
do lutego boiska Orlik w Tulcach
i Kleszczewie udostępniane będą
tylko w sprzyjających warunkach
pogodowych (temperatura 0°C,

bez śniegu i lodu), bez dostępu
do zaplecza socjalno-sanitarnego.
Z boisk korzystać można z zastrzeżeniem ww. ograniczeń w dni: poniedziałek-piątek g.16-19, sobota
g.10-15 Kleszczewo i g.12-18 Tulce, a także dodatkowo w Tulcach
– niedziela g.11-15. Obowiązują tu wcześniejsze rezerwacje, których dokonać można telefonicznie
(tel. 513 762 783 Tulce, 513 762 797
Kleszczewo).
Orliki
będą
niedostępne
w dniach 24-26 i 31 grudnia, a także 1-2 stycznia.
MF

41

>>>

NASZE SPRAWY

listopad-grudzień 2021 r.

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

29.09 – wypadek na S5

29.09 – wypadek na S5
• 29.09.2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wypadku na drodze
krajowej S5. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu zdarzenia także: ZRM, Policja, Służba drogowa,
• 20.10.2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do zagrożenia jakim były
plamy oleju na drodze pomiędzy miejscowościami Węgierskie oraz Pławce.
• 21.10.2021 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do gałęzi leżących na drodze w Tulcach. Na miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo.

29.10. – pożar samochodu osobowego
w wyniku kolizji na S5
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30.10. – prerwana ryra z gazem w Tulcach

20.10 – plama oleju na drodze
• 29.10.2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru samochodu
ciężarowego na węźle Poznań
Wschód (kierunek Gniezno). Po
dojeździe na miejsce brak oznak
pożaru, jedna2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do k obok na drodze
S5 doszło do najechania ciężarówki na tył pojazdu osobowego – jedna osoba poszkodowana. Na miejscu zdarzenia także:
Dowódca operacyjny miasta Poznania, JRG6, OSP Gowarzewo,
ZRM, Policja, Służba drogowa.
• 30.10.2021 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do przerwanej rury z ga-

2.11. – przewrócone drzewo w Komornikach
zem w Tulcch. Na miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo,
JRG 6, pogotowie gazowe, policja.
• 2.11.2021 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do przewróconego drzewa blokującego przejazd w Komornikach,
• 2.11.2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej
z udziałem dwóch samochodów
ciężarowych na drodze ekspresowej S5 (33km, kierunek Poznań). Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia
także: Policja, Patrol S5.

2.11. – kolizja na S5

• 8.11.2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej na autostradzie A2 (181km, kierunek
Warszawa), brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6 Poznań, Policja,
Obsługa Utrzymania Autostrady, Pomoc Drogowa.
• 18.11.2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru kontenera na odpady w miejscowości Kleszczewo.
• 20.11.2021 r. jednostka OSP
Krzyzowniki-Śródka
została
zadysponowana do zdarzenia,
w którym samochód osobowy
uderzył w barierki na zjeżdzie
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

8.11. – kolizja drogowa na A2

18.11. – pożar kontenera w Kleszczewie

z autostrady A2 na S5. Brak osób
poszkodowanych.. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Kleszczewo, 2x JRG 6, Policja oraz Patrol
autostrady.
• 30.11.2021 r. jednostka OSP
Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana do alarmu przeciwpożarowego
(załączenie
czujników) w miejscowości
Krzyżowniki. Na miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo,
JRG 6.

20.11 . – kolizja drogowa na A2

30.11. – załączenie czujników pożarowych w Krzyżownikach

WIADOMOŚCI Z OSP KLESZCZEWO

Nowe akumulatory

W

dniu 9 listopada do naszej remizy przyjechał przedstawiciel
firmy HOPPECKE Baterie Polska,
który przekazał zestaw akumulatorów do naszego samochodu bojowego GBA MAN TGL 12.240 4X2 BB.
Zastąpi on wysłużone już podzespoły.
Bardzo dziękujemy firmie
HOPPECKE Baterie Polska za

wsparcie, przekazane akumulatory pozwolą nam utrzymać wysoki poziom gotowości bojowej
– byśmy sprawniej mogli służyć
nam wszystkim.
Budujące jest to, że w naszej
okolicy są firmy, którym zależy na
poprawie bezpieczeństwa.
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WIADOMOŚCI Z OSP KOMORNIKI

Finał XXVII Ogólnopolskiego Konkurs Kronik

19

września 2021 r. w Toruniu odbył się finał
XXVII Ogólnopolskiego Konkurs Kronik. Udział w nim
wzięli autorzy kronik OSP z 13
województw. Na spotkanie to
pojechała również druhna Alicja Kucharska, autorka kroniki OSP Komorniki. Jej kronika otrzymała maksymalną
ilość punktów, zyskując tym samym tytuł „Kroniki Wzorowej”.

W konkursie ocenianych było
88 kronik, 27 zyskało najwyższe wyróżnienie, w tym właśnie
kronika z Komornik.
W dowód uznania wszyscy
kronikarze otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez Zarząd
Główny ZOSP RP, Marszałka
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Alicja Kucharska

Wizyta w Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB Poznań

16

.10. 2021 r. drużyna
MDP Komorniki wraz
z opiekunami odwiedziła Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB Poznań. Wszy-

scy uczestnicy mieli możliwość
dowiedzieć się wielu ważnych
informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Na większości spo-

re wrażenie zrobiły symulacje
dachowania oraz zderzenia.
Dzięki obecności animatorów,
posiadających szeroką wiedzę
z zakresu budowy pojazdów,
działania systemów w autach
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osobowych, jak również zachowania się organizmu ludzkiego podczas wypadku czy kolizji,
wycieczka wniosła wiele nowych informacji
Alicja Kucharska
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WIADOMOŚCI Z OSP KOMORNIKI

Paczka dla Dzieciaka na święta od strażaka

12

grudnia 2021 odbył się
5. finał akcji Paczka dla
Dzieciaka na Święta od Strażaka,
której pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie OSP
GRS Strażacy Wspólnie przeciw
Białaczce. Od samego początku
trwania akcji włączają się w nią
także mieszkańcy naszej gminy.
Koordynatorem na terenie Wielkopolski są druhowie z OSP Komorniki, którzy zapraszają do
współpracy inne jednostki oraz
instytucje. Ideą tej akcji jest
zbiórka zabawek, artykułów plastycznych, szkolnych, niemowlęcych oraz gadżetów dla nastolatków, z przeznaczeniem dla dzieci
i młodzieży spędzających czas
świąt w szpitalach lub innych placówkach opiekuńczych. Prezenty
są pakowane, a ich treść dostosowywana do wieku dziecka. Przed
świętami strażacy odwiedzają
szpitale i inne placówki z upominkami.
W tym roku na zaproszenie odpowiedzieli druhowie z jednostek OSP Gowarzewo i OSP Krzyżowniki – Śródka, jak również
Wójt Gminy Kleszczewo, Bogdan Kemnitz, pracownicy Urzędu Gminy Kleszczewo, Zespół
Szkół w Kleszczewie, Przedszkole „Plastyś” w Tulcach, 6. Drużyna Zuchowa Leśne Gawroszki
z Gowarzewa, Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu, Przed-

szkole „Słoneczko” w Siekierkach,
Przedszkole „Tęczowe Kredki„ w Plewiskach oraz Podologia
Anna Szewczyk. Ponadto prawie
20 jednostek z okolicznych gmin
i powiatów, których strażacy zorganizowali zbiórkę wśród swoich
rodzin, mieszkańców i instytucji: z powiatu średzkiego jednostki OSP Środa Wielkopolska i OSP
Murzynowo Kościelne, z powiatu wrzesińskiego OSP Czeszewo, OSP Orzechowo, OSP Nekla, OSP Węgierki, OSP Września,
OSP Kaczanowo, OSP Miłosław,
OSP Węgierki, OSP Pyzdry, OSP
Mikuszewo, OSP Targowa Gór-

ka, z gminy Kórnik OSP Kamionki, OSP Czmoń, OSP Radzewo,
OSP Szczytniki oraz z gminy Pobiedziska OSP Kociałkowa Górka,
OSP Węglewo. Jak co roku, ogrom
podarunków przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wielka dobroć,
otwartość i wrażliwość na dziecięce cierpienie przelała się na ilość
upominków. Zjechały one do remiz w Komornikach oraz w Czeszewie, gdzie zostały posortowane i spakowane według wieku oraz
płci dzieci.
Tegoroczny finał odbył się
w dwóch poznańskich szpitalach: Szpitalu Klinicznym im. Ka-

rola Jonschera na Szpitalnej oraz
Dziecięcym Szpitalu na Krysiewicza. Zostały tam przekazane paczki z prezentami, które po odbyciu
kwarantanny zostaną rozdzielone
wśród dzieci przez personel. Tradycyjnie już pod oknami zostały
wykonane strażackie serca, które
zabiły w rytm sygnałów strażackich samochodów.
Tego dnia w finale wzięli udział
strażacy i wolontariusze z OSP
Komorniki, OSP Czmoń, OSP
Szczytniki, OSP Kociałkowa Górka, OSP Nekal, OSP Murzynowo Kościelne, OSP Węglewo, OSP
Czeszewo, OSP Mikuszewo, OSP
Kamionki, OSP Radzewo, OSP
Gorzyca (Dolny Śląsk), OSP GRS
SWPB z Wielkopolski i Dolnego Śląska, HKR Vermis z Lubina,
Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej gminy, władzom
oraz strażakom za włączenie się
do akcji, zwłaszcza Panu Wójtowi,
Bogdanowi Kemnitzowi za wsparcie i przekazanie zabawek, gadżetów oraz torebek do pakowania
prezentów. Szczególne podziękowania składamy Pani Julitcie Strugarek za nieodpłatne wykonanie
stroju dla Mikołaja i pomoc w pakowaniu prezentów oraz Mieczysławowi Szczęsnemu za poświęcony czas i wspaniałe fotografie.
Alicja Kucharska
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WIADOMOŚCI Z OSP KRZYŻOWNIKI-ŚRÓDKA
Nowy wóz strażacki w OSP Krzyżowniki-Śródka
Serdecznie przepraszamy zainteresowane osoby, że przesłany wcześniej
materiał nie ukazał się w poprzednim
numerze SAMORZĄDU. Naprawiamy błąd i zamieszczamy go poniżej
Redakcja

14

.08.2021 r po raz kolejny odbył się festyn zorganizowany przez sołectwo Krzyżowniki i OSP
Krzyżowniki-Śródka. Festyn rozpoczął się mszą święta w intencji strażaków oraz mieszkańców na której miało miejsce poświęcenie nowego wozu
strażackiego. Mszę odprawił ksiądz

proboszcz Marian Libera. Po zakończeniu mszy świętej głos zabrali: Wójt
Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz
i Prezes Zarządu Gminnego OSP Jan
Rajchelt. Swoją obecnością zaszczycili nas również Przewodniczący Rady
Gminy Marek Maciejewski, Radna
Monika Dembska, Sołtys Krzyżownik
Henryk Lesiński oraz Śródki Jolanta
Fludra Po oficjalnych uroczystościach
goście wraz z mieszkańcami wysłuchali występu zespołu Kleszczewianie.
Następną atrakcją był pokaz taneczny

Laury ze Skarbnicy Talentów. Odwiedziła nas także szkółka jeździecka Zuzanna Michniak dzięki której dzieci
mogły skorzystać z przejażdżek konnych. Oprócz tego nasi milusińscy
mogli bezpłatnie skorzystać z zamków dmuchanych, popcornu i waty
cukrowej. Organizatorzy zapewnili
również darmową grochówkę i wodę.
Na zaproszenie druhów z OSP odwiedzili nas strażacy z JRG6 i zaprezentowali działanie robota chemicznego.
Druhowie z OSP Krzyżowniki-Śródka pokazali uczestnikom festynu wyposażenie nowego wozu strażackiego.
Podczas festynu można było skosztować słodkich wypieków i skorzystać
z usług gastronomicznych. Zwieńczeniem tegorocznej imprezy była zabawa pod chmurką z DJ Theevent, która trwała do białego rana.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizacje festynu,
gościom za przybycie. Do zobaczenia
za rok !
Rada Sołecka Krzyżowniki
wraz z OSP Krzyżowniki-Śródka
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KRONIKA POLICYJNA
• W dniu 29.10.21 r. w miejscowości Śródka funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali
zatrzymania osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do
Aresztu Śledczego. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W dniu 31.10.2021 r. na terenie stacji paliw PKN Orlen w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca kierują
pojazdem marki Renault dokonał kradzieży 86,35 litrów
paliwa Efecta Disel, powodując straty w wysokości 517,24
zł. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• W dniu 09.11.2021 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali
zatrzymania mężczyzny, który posiadał przy sobie substancje narkotyczne. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• W dniu 17.1.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Fiat, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W dniu 29.11.21 r. w miejscowości Kleszczewo funkcjonariusze WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania kierującego
pojazdem m-ki Fiat, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH:
• Posterunek Policji w Kleszczewie przy ul. Sportowej 2, tel. 4777-132 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 do
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domów i mieszkań na terenie
miejscowości Gowarzewo, tel. 4777-132-94 lub tel. służb. 519-064677
– 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

Komisariat Policji w Swarzędzu apeluje
Policjanci ze Swarzędza i Kleszczewa apelują o umiejętne
i odpowiedzialne posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi.
Apelujemy do niepełnoletnich amatorów petard oraz do wszystkich
rodziców, aby używanie fajerwerków odbywało się pod kontrolą osoby dorosłej,
trzeźwej i odpowiedzialnej z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przypominamy!!!
Sprzedaż środków pirotechnicznych osobom niepełnoletnim
jest przestępstwem, za które grozić kara grzywny, a może grozić nawet kara
pozbawienia wolności.
Pamiętajmy, że mimo zapewnień producentów i sprzedawców,
iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami
wybuchowymi.

Telefon alarmowy 112
lub całodobowo do Komisariatu Policji w Swarzędzu

47-77-148-00

Policja na Święta!!!
Okres świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku kojarzy nam się z rodzinną atmosferą, spotkaniem z najbliższymi, składaniem sobie wzajemnie życzeń Noworocznych. Jednakże należy pamiętać, że podczas świątecznych spotkań oraz przedświątecznych zakupów, są osoby, które czyhają na naszą nieuwagę, pośpiech,
nasz wyjazd z domu. Dlatego swarzędzcy policjanci zwracają się do Państwa o rozwagę i zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas świątecznego szaleństwa:)))

Przed świątecznym wyjazdem:
•
•
•
•
•
•

PAMIĘTAJ – zawsze zamykaj drzwi wejściowe na klucz.
NIE PRZECHOWUJ – cennych rzeczy i oszczędności w mieszkaniu.
ZASTOSUJ – alarm oraz dodatkowe zabezpieczenia.
Każdy przypadek włamania, usiłowania włamania zgłoś na POLICJĘ.
NIGDY – nie pozostawiaj otwartych okien, balkonów jak wychodzisz lub wyjeżdżasz z domu.
Gdy wyjeżdżasz na święta, POWIADOM osobę zaufaną, np. znajomego, sąsiada.

Podczas świątecznych zakupów:
•
•
•
•

Będąc w miejscach zatłoczonych PILNUJ portfela, dokumentów.
Znaczną ilość pieniędzy TRZYMAJ przy sobie w dwóch, trzech miejscach i co jakiś czas sprawdzaj.
Na zakupy zabieraj TYLKO niezbędną ilość gotówki.
Jeżeli podjąłeś z banku znaczną ilość pieniędzy UNIKAJ zatłoczonych miejsc, pubów, sklepów itp.

Gdy zostaniesz okradziony natychmiast POWIADOM Policję, utratę karty bankomatowej
zgłoś do swojego banku.
•
•
•
•
•

NIE TRZYMAJ pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni.
NIE POZOSTAWIAJ portfela i dokumentów w torbie lub siatce.
NIE PRZECHOWUJ razem z kartą płatniczą numeru PIN.
Bądź czujny, UWAŻAJ na „sztuczny tłok”.
NIE AFISZUJ SIĘ z zawartością swojego portfela.

W przypadku robienia zakupów internetowych, ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
przy dokonywaniu wpłat.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
kleszczewscy policjanci życzą wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczewo
spokojnych, bezpiecznych i radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Posterunek Policji w Kleszczewie
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KRONIKA POLICYJNA
P O L I C J A O S T R Z E G A !!!

E-USŁUGI

Kierowco bądź czujny -

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

złodzieje nie mają świąt
CHROŃ SAMOCHÓD
 zainstaluj system alarmowy oraz zastosuj roznego rodzaju blokady
mechaniczne m.in. wyłącznik zapłonu ukryty w miejscu znanym tylko
włascicielowi

 pozostawiaj samochod na parkingu strzezonym, oswietlonym bądz

w poblizu okien domow mieszkalnych

PARKUJĄC SAMOCHÓD



sprawdz prawidłowe zamknięcie okien i bagaznika

kluczyki od samochodu chowaj w miejscu bezpiecznym i niedostępnym
dla osob postronnych

PYREK.PL

WIBEROO.PL

internetowy serwis
edukacyjno-informacyjny
Wielkopolskiej Policji
nie tylko dla dzieci

serwis internetowy
umożliwiający
znakowanie oraz
sprawdzanie rowerów

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

Poradnia
Stomatologiczna
SWARODENT
Zapraszamy: pn-pt

tel. 61 817 64 68
kom. 515 121 645
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• Bezpłatne przeglądy (NFZ)
• Bezpłatne leczenie zębów (NFZ)
• Bezpłatne protezy (NFZ)
• RTG oraz pełen zakres
usług odpłatnych.

ROZRYWKA
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
Swoje usługi poleca i życzenia świąteczne przesyła właścicielka Salonu Fryzjerskiego i Solarium – Justyna Ławniczak
– Tulce ul. Fiołkowa 2, tel. 516 76 77 66 – sponsor nagrody za prawidłowe rozwiązanie hasła krzyżówki w wysokości 50 zł

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 23 stycznia 2022 r. Jednocześnie przypominamy, że
przesłanie prawidłowego 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 „Dżdżysta pogoda jesienna”, wylosowała Elżbieta Matysiak z Tulec. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

ŁAMIGŁÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl następujące słowa :
GWIAZDKA, NOC, PLANY, POKÓJ, SIANKO, SZOPKA, ŚWIECA,
WIENIEC.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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2. Rozwiąż sudoku:
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