NR 1(225) | STYCZEŃ-MARZEC 2021

WYDANIE
CENA 2,00 zł
(w tym VAT)
INTERNETOWE
ISSN 1428-5045

G A Z E TA M I E S Z K A Ń C Ó W G M I N Y K L E S Z C Z E W O
Na nadchodzące Święta Wielkanocne,
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, pogody
ducha, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Niech ten wyjątkowy czas napełni Wasze serca
otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć
nawet największe trudności.
Życzą
Wójt Gminy,
Rada Gminy, Sołtysi,
pracownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Kleszczewo oraz Redakcja „Samorządu”
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GMINNE ABC
Wydatki majątkowe gmin Powiatu Poznańskiego
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2021 roku

BUDŻET NA 2021 ROK

Uchwałą Rady Gminy z dnia 27
stycznia 2021r. został przyjęty budżet gminy Kleszczewo na 2021
rok. Zaplanowano dochody w wysokości 75.721.180,29 zł oraz wydatki w kwocie 83.529.246,97 zł.
Deficyt w wysokości 7.808.066,68
zł zostanie pokryty niewykorzystanymi w roku 2021 środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.882.845,00 zł (łącznie
pozyskaliśmy z RFIL 7,1 mln zł)
oraz z wolnych środków – tj. kredytu zaciągniętego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie inwestycji
z udziałem środków unijnych. Kredyt zostanie spłacony bezpośrednio
po rozliczeniu zadań i wpłynięciu
dotacji na konto gminy.
Spodziewane dochody bieżące
budżetu wynoszą 55.468.735,32
zł i są o 3.699.374,03 zł wyższe
od wydatków bieżących – kwota
ta stanowi nadwyżkę operacyjną
potrzebną do planowania inwestycji i niezbędną do zabezpieczenia
spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Obok bardzo ważnego parametru jakim jest wielkość nadwyżki operacyjnej, z punktu widzenia
perspektyw rozwoju gminy, najbardziej interesująca jest kwota
wydatków majątkowych. W 2021
roku na inwestycje w budżecie zaplanowano kwotę 31.759.885,68
zł. Jest to o blisko połowę więcej
niż wykonane wydatki inwestycyjne w, również bardzo dobrym pod
tym względem, roku 2020. Suma
ta jest porównywalna z budżetami
inwestycyjnymi dużo większych
gmin, o często kilkukrotnie wyższych dochodach.
W zestawieniu z dochodami bieżącymi, a więc wpływami z podatków i opłat oraz dotacji i subwencji na działalność bieżącą, to 57,3%.
Oczywiście inwestycje w naszym
przypadku tylko w niewielkiej części
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są realizowane z dochodów własnych
gminy (jak już wspomniałem nadwyżka operacyjna wynosi 3,7ml zł).
Suma dochodów majątkowych wynosi 20.259.444,97 zł. W tej kwocie
aż 19.476.518,97 zł stanowią pozyskane dotacje z budżetu Unii Europejskiej, reszta to wpływ ze sprzedaży
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części budynku wybudowanego przez
gminę na potrzeby Policji (to też pozyskane w wyniku wielu starań
środki z budżetu Państwa). Pozostałą kwotę wydatków inwestycyjnych
stanowią środki z budżetu Państwa,
z RFIL, FDS – 7.181.142,00 zł oraz
wolne środki z lat ubiegłych.
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Największy wpływ na wysoki
poziom inwestycji w naszej gminie mają środki unijne. Poniżej
diagram opracowany na Wydziale
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM w Poznaniu (autor dr Bartłomiej Kołsut).
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GMINNE ABC
Na co wydamy pulę środków inwestycyjnych?
Na
kanalizację
sanitarną
na obecnym etapie w budżecie zaplanowane jest 7.236.600,00 zł. Są
to w pierwszej kolejności środki
na kontynuację i zakończenie realizowanych przez Zakład Komunalny inwestycji z roku 2020 (w tym
przede wszystkim budowy oczyszczalni ścieków dotowanej z WRPO
2014‒2020), jak również na nowe
inwestycje, w tym kanalizację Komornik oraz budowę kanalizacji w ul. Siekiereckiej w Gowarzewie. W związku z oczekiwaną przez
naszą gminę przebudową tej ulicy
przez jej zarządcę, a więc Powiat Poznański. Zakładamy, że dla ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców obie inwestycje powinny zostać
przeprowadzone w jednym czasie. Z zabezpieczonej kwoty na kanalizację zdecydowana większość,
bo 6.187.387,59 zł, to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakładamy, że wkrótce
nastąpi uruchomienie programów
unijnych z nowej perspektywy finansowej i wówczas uda się pozy-

skać kolejne wsparcie z budżetu UE.
Gmina dysponuje dokumentacją
bardzo dużego zakresu robót obejmującego Komorniki, Gowarzewo,
Szewce i przylegającą do Gowarzewa część zabudowy Tulec. Konsekwentnie dążymy do rozwiązania
problemu oczyszczania ścieków dla
wszystkich posesji na terenie gminy.
W 2021 roku dobiegnie końca realizacja projektu „Budowa węzła
przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy
Kleszczewo” – współfinansowanego
z WRPO 2014‒2020 – ZIT. Z kwoty
31.139.095,72 zł wartości tej inwestycji do uregulowania w bieżącym
roku pozostaje 11.892.000,00 zł.
Z tych środków za 1.147.344,00 zł
został już w styczniu zakupiony autobus Solaris Urbino 10,5 – ostatni
z 9 zakupionych w ramach wymiany taboru gminnej komunikacji.
Pozostała kwota pozostaje do uregulowania końcowego rachunku
za modernizację i rozbudowę zaplecza technicznego komunikacji – 8.240.900,18 zł, jak również

przebudowę ul. Sportowej w Kleszczewie – 1.698.829,26 zł.
Jeżeli chodzi o drogi, to oprócz dokończenia ul. Sportowej, wykonawca
kontynuuje rozpoczęte w roku ubiegłym prace na budowie ul. Miętowej w Gowarzewie – 585.000,00 zł,
realizowanej przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. Zarezerwowano także środki na budowę
ciągu pieszo-jezdnego z Kleszczewa do Nagradowic – 1.425.004,20
zł. Zadanie jest realizowane dzięki
wsparciu z WRPO 2014‒2020 – ZIT
w wysokości 721890,79 zł. Kwota 156.000,00 zł zaplanowana jest
przez naszą Gminę na zadania dodatkowe (przebudowa oświetlenia)
związane z planowaną przez Powiat
Poznański budową ścieżki rowerowej Poznań-Tulce (ul. Brylantowa) – Gowarzewo etap I. Od realizacji etapu II przebiegającego wzdłuż
ul. Tuleckiej w Gowarzewie Powiat, pomimo uzyskanego dofinansowania z UE, odstąpił ze względu
na koszty przekraczające zaplanowany budżet. Inwestycja ma wsparcie WRPO 2014‒2020 – ZIT. W budżecie gminy wyodrębniono także

środki na dokumentację ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w Śródce (ok. 900 m)
oraz w Krerowie (dojście do cmentarza, ok. 650 m).
Dużą pozycją budżetu jest kwota 3.511.086,02 zł, przeznaczona
na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Gmina Kleszczewo
wraz z gminą Krzykosy i mieszkańcami, którzy zgłosili akces do programu unijnego dotowanego w ramach
WRPO, realizują duże przedsięwzięcie warte łącznie 11,3 mln zł, w wyniku którego na terenie obu gmin
zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz
pompy ciepła. Projekt jest finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej oraz z wpłat zainteresowanych osób.
W bieżącym roku na rozbudowę oświetlenia ulicznego przewidziano 380.000,00 zł, część środków
(116,3 tys. zł) pochłonie końcowy
rachunek z tytułu inwestycji oświetleniowej z roku ubiegłego.
W fazę realizacji wchodzą również inwestycje z zakresu Kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
z WRPO 2014‒2020 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Dzięki
unijnemu wsparciu będziemy realizować w latach 2021/22 projekt składający się z 4 komponentów, o wartości 5.371.628,31 zł, gdzie dotacja
z WRPO wynosi 4.565.884,06 zł.
W ramach realizowanego projektu przewidziana jest budowa świetlicy w Nagradowicach, modernizacja świetlicy w Komornikach,
rewitalizacja zabytkowego parku w Komornikach oraz renowacja stawu, też w tej miejscowości.
Nasza gmina przeznaczyła również środki na prace konserwatorskie w kościołach w Kleszczewie – 60.000,00 zł oraz w Tulcach
– 45.500,00 zł.
W budżecie, podobnie jak w latach ubiegłych zostały zabezpieczone
środki dla sołectw w postaci tzw. Funduszu Sołeckiego. Kwota ta wynosi 428.510,57 zł. Najwyższe pozycje
w budżetach sołectw to: Bylin – naprawa drogi 14,6 tys. zł, Gowarzewo – boisko do koszykówki ulicznej
– 20,0 tys. zł i dofinansowanie OSP
15,0 tys. zł, Kleszczewo – budowa
placu zabaw 44,5 tys. zł, Komorniki
– budowa skweru zieleni 10,0 tys. zł,
c.d. na str. 4 >>>
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>>> c.d. ze str. 3
Krerowo – doposażenie placu zabaw
– 17,6 tys. zł, Krzyżowniki – zakup
kontenera na teren rekreacyjny – 14,0
tys. zł, Markowice – budowa boiska
– 19,4 tys. zł, Nagradowice – budowa
altany przy placu zabaw – 15,0 tys. zł,
Poklatki – doposażenie placu zabaw
– 24,2 tys. zł, Szewce – zakup piłkochwytów – 13,9 tys. zł, Śródka – poprawa estetyki wsi – 18,5 tys. zł, Tanibórz – naprawa drogi i montaż progu
zwalniającego – 14,4 tys.zł, Tulce –
budowa skweru zieleni – 20,0 tys. zł
oraz budowa skateparku – 27.9 tys. zł,
Zimin – modernizacja placu zabaw
i boiska – 21,5 tys. zł.
Pełna informacja na temat budżetu gminy znajduje się na stronie
bip.kleszczewo.pl, w zakładce Prawo lokalne.

CZAS PANDEMII

Niestety pandemia trwa już rok
i niestety przed nami kolejne miesiące czyhającego zewsząd zagrożenia. Brytyjska odmiana wirusa
i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez znaczną część Polków, czego symbolem były obrazki z Walentenek w Zakopanem,
doprowadziły do gwałtownego
wzrostu liczby zachorowań i kolejnych kosztownych ograniczeń
w funkcjonowaniu gospodarki.
Na dzień oddania niniejszego materiału do druku, tj. 24.03.2021 r.,
wg informacji Policji, na terenie naszej gminy objętye kwarantanną było 176 osób, w tym pod
kontrolą ze względu na pozytywny wynik testu na Covid‑19 – 42
osoby (dane nie obejmują osób
przebywających w szpitalach lub
izolatoriach poza terenem gminy). Liczba chorych od początku roku najpierw spadała z poziomu ok. 70 przypadków do ok. 10
i w ostatnich tygodniach gwałtownie rośnie. Światełkiem w tunelu
są szczepienia, które są prowadzone w całym kraju w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Pierwsze 30 osób zostało zaszczepionych w mobilnym punkcie
szczepień zlokalizowanym przy
GOK w Kleszczewie 31.01.2021.
Dotąd w punkcie szczepień przy
GOK w Kleszczewie zaszczepionych zostało pierwszą dawką 169

4

styczeń-marzec 2021 r.

GMINNE ABC

osób, natomiast dwoma dawkami 85 osób. Na gminy nałożono
zadanie w postaci zabezpieczenia transportu dla osób niepełnosprawnych, bądź pozbawionych
możliwości dotarcia do punktu
szczepień także z innych, wyjątkowych względów. Potrzebę dowozu
należy zgłosić do Gminnego Koordynatora Szczepień, którym jest
w naszej gminie Kierownik OPS
Mirosława Radzimska.
Szanowni Państwo, sukcesem zakończyły się starania o dodatkowy punkt szczepień – mamy zgodę
NFZ. Podziękowania za pomoc organizacyjną i wsparcie starań należą się dyrektorowi Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań Piotrowi
Wiśniewskiemu. Punkt będzie zorganizowany w pomieszczeniach
strażnicy OSP w Gowarzewie.
Podmiotem prowadzącym szczepienia będzie Poznańskie Centrum Otolaryngologii – Szpital Podolany. Uruchomienie tego punktu
ma na celu przyspieszenie szczepień, ale również zapewnienie dostępu do szczepień jak największej liczby mieszkańców naszej
gminy. W związku z tym zamierzamy podjąć się rejestracji pacjentów. W tym celu zostaną uruchomione przez naszą gminę dwa
numery telefonów pod którymi
będzie można zgłosić chęć zaszczepienia się w punkcie w Gowarzewie. Rejestracje będą prowadzone
w miarę potwierdzania przez Szpital Podolany kolejnych terminów
szczepień. Informacje o wyznaczonych terminach rejestracji będą zamieszczane na stronie internetowej
gminy. Po dokonaniu rejestracji,
a przed datą szczepienia osoba zainteresowana otrzyma potwierdzenie ze strony podmiotu przeprowadzającego szczepienie. Do punktu
szczepień należy przyjść bez objawów infekcji, najlepiej z wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed
szczepieniem osoby dorosłej prze-

ciw COVID-19, który można pobrać ze strony internetowej. Druk
będzie dostępny także w punkcie
szczepień.	
Ponieważ chcemy aby informacje na temat szczepień w pierwszej
kolejności docierały do naszych
mieszkańców, osoby zainteresowane powinny śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej
gminy : www.kleszczewo.pl. Gorąco polecam również komunikatory SISMS oraz Mobis, ponieważ
mogą one okazać się najlepszym
sposobem szybkiego przekazania
informacji. Instrukcja zainstalowania aplikacji na telefon znajduje się
w tym numerze gazetki.
Numer centrali telefonicznej służącej wyłącznie do rejestracji na
szczepienia: 61 227 2930.
Informacji na temat rejestracji,
jak również w sprawie zapewniania transportu, dla osób uprawnionych można zasięgać pod numerem Gminnego Koordynatora ds.
Szczepień 61 817 6130. 
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, bieżące informacje proszę
śledzić za pomocą strony internetowej gminy, profilu gminy na FB,
a także na oficjalnych stronach innych instytucji publicznych.

POLICJA JUŻ W NOWEJ
SIEDZIBIE

Z dniem 11 marca nowy budynek, wybudowany przez gminę
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji został zasiedlony
przez funkcjonariuszy. Siedziba policji znajduje się na piętrze budynku.
Dostęp osobom niepełnosprawnym
ułatwia winda. Lokal zajmuje 148,70
m2. Pozostała część użytkowana
przez OPS i referat oświaty UG zajmuje 193,58 m2 Personel i klienci mają do dyspozycji kilkanaście
miejsc parkingowych, ta liczba się
zwiększy wraz z oddaniem do użytku 2 parkingów na zapleczu Zakładu Komunalnego – tutaj będą zostawiać swoje samochody w pierwszej
kolejności pracownicy działających
w tym rejonie instytucji, tak aby
miejsca wzdłuż ulicy były dostępne
dla klientów.
Po przejęciu obiektu pracę podjęło tutaj 8 policjantów. Począw-

szy od 31.12.2020 roku w miejsce
Ogniwa Prewencji utworzony został w naszej gminie Posterunek
Policji. W związku z tym obsada
placówki ma liczyć docelowo 10
etatów. Kierownikiem posterunku
jest młodszy. aspirant Marcin Pakulski. Funkcję starszego dzielnicowego pełni aspirant Karol Niewiadomski. Od 1 marca obowiązki
dzielnicowego będzie pełnić także
sierżant Miłosz Kasprzyk. W posterunku utworzono także stanowisko
do spraw kryminalnych oraz stanowisko do spraw wykroczeń. Komisariat posiada numer telefonu
47 771 30 30. Placówka podlega, jak
do tej pory pod komisariat w Swarzędzu.
Inwestorem
siedziby
OPS
i posterunku Policji była gmina Kleszczewo. Koszt inwestycji to 2.758.112,51 zł Wyposażenie leżało po stronie Policji.
Zgodnie z zawartym porozumieniem powierzchnia przeznaczona na potrzeby posterunku zostanie wykupiona wraz z udziałem
w gruncie przez obecnych użytkowników. Pomocy w rozwiązaniu problemu wsparcia budowy
nowej siedziby oraz podniesienia rangi organizacyjnej placówki udzielił Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk.
Za niezależnie podejmowane starania podziękowania należą się
również posłowi na Sejm RP Bartłomiejowi Wróblewskiemu.
Do tej pory Policja funkcjonowała w udostępnionych nieodpłatnie przez gminę pomieszczeniach
wydzielonych w biurowcu Zakładu
Komunalnego. Oprócz oczywistej
przewagi standardu po stronie nowego budynku dużym walorem jest
bezpośrednia dostępność z ulicy,
która była ograniczona w poprzedniej lokalizacji.

POZNAŃ WYCHODZI
Z GOAP

9 marca 2021 roku Radni Miasta Poznania podjęli jednogłośnie
decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznań-
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skiej z dniem 31.12 2021. Decyzja
Miasta jest ogromnym zaskoczeniem dla gmin członkowskich, ponieważ nic nie wskazywało, że miasto rozważa taką ewentualność.
Związek wyszedł na prostą z zapaści finansowej, która była efektem
wysokich kosztów gospodarki odpadami, narzuconych przez firmy,
które w początkowym okresie organizacji systemu musiały zostać
zatrudnione w trybie z wolnej ręki
(głównie spółki z udziałem Poznania). Ostatnia znaczna podwyżka
opłat za odbiór odpadów miała zapewnić bezpieczną obsługę mieszkańców w przyszłości.
Sytuacja dla gmin postawionych po latach przed faktem dokonanym przez głównego gracza
na rynku odpadów w aglomeracji poznańskiej jest o tyle trudna,
że infrastruktura służąca dotąd obsłudze całego obszaru jest własnością Poznania, a odbiór i zagospodarowanie odpadów jest po stronie
spółek będących własnością bądź
zależnych od Poznania, które zmonopolizowały rynek, podporządkowując sobie większość małych
firm z otoczenia miasta. Prezydent
Jacek Jaśkowiak przyznaje otwarcie, że utworzenie związku było
potrzebne Poznaniowi w czasie
gdy starał się ośrodki na budowę
spalarni – wówczas należało wykazać jak największy strumień odpadów do przetworzenia termicznego. Należy dodać, że dochody
uzyskiwane za pośrednictwem
ZM GOAP, posłużyły Miastu także jako gwarancja niezbędna dla
uzyskania wsparcia na rozbudowę instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. ZZO to spółka,
która w 100% jest własnością Poznania.
Decyzja Miasta Poznania jest
równoznaczna z likwidacją ZM
GOAP ponieważ gminy członkowskie nie są w stanie podjąć ryzyka związanego z ewentualną koniecznością likwidacji Związku bez
udziału w jej kosztach Poznania.
Likwidacja Związku będzie oznaczała zapewne również koniec zorganizowanej współpracy pozostałych 8 gmin, z otoczenia Poznania,
ponieważ system powinien zacząć funkcjonować od 1 stycznia
2022 roku, a utworzenie i rejestracja nowego związku gmin w tak
krótkim czasie, w świetle obowią-

zujących procedur jest nierealne.
Gdyby nie udało się zorganizować
systemu do końca bieżącego roku,
np. brak możliwości rozstrzygnięcia przetargów na zagospodarowanie odpadów, gminy członkowskie
mają prawo przedłużyć na swoim
terenie umowy zawarte w ramach
ZM GOAP.
Tak więc w najbliższych tygodniach we wszystkich gminach
członkowskich ZM GOAP radybędą podejmować uchwały o wystąpieniu ze Związku, co w konsekwencji oznacza jego likwidację.
Miasto uzasadniając zamiar samodzielnego prowadzenia gospodarki odpadami twierdzi, że
ma na względzie uzyskanie większego wpływu na organizację odbioru odpadów w mieście, a także
powstrzymanie wzrostu opłat. Jako
dowód przytacza się ostatnie niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów na odbiór i zagospodarowanie
odpadów w sektorach pozapoznańskich. W przeliczeniu na liczbę obsługiwanych osób koszty w sektorach gminnych wypadły znacznie
wyżej niż w mieście. Jako przykłady gmin, do których najwięcej należy dopłacać wymieniono
gminy Kleszczewo i Pobiedziska.
Koszt przypadający na 1 mieszkańca w gminie Kleszczewo jest szacowany na 52,50 zł., tymczasem wnoszona opłata to 28 zł.W ramach
ZM GOAP nie różnicowano opłat,
co oznaczało, jak twierdzą władze Poznania, że miasto dopłaca
do obsługi okolicznych gmin kosztem poznaniaków.
Jakie będą faktyczne koszty gospodarki odpadami w poszczególnych
gminach przekonamy się już w 2022
roku. Przed gminami niezwykłe wyzwanie, jakim jest stworzenie od zera
w przeciągu kilku miesięcy systemu,
który przez inne gminy i związki był
tworzony do obecnego poziomu rozwoju przez lata.
W związku z zaistniałą sytuacją
ZM GOAP przekazał następujący komunikat:
„Od 2013 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP)
zarządza gospodarką odpadami komunalnymi na terenie aglomeracji poznańskiej. W jego kompetencjach leży
organizacja systemu, kontrola odbioru i zagospodarowania odpadów oraz
edukowanie mieszkańców. Od 1 stycz-

nia 2022 r. zgodnie z decyzją Radnych Miasta Poznania skład Związku
pomniejszy się o Miasto Poznań –
Do końca tego roku system gospodarki odpadami na terenie całej aglomeracji będzie funkcjonował bez zmian.
Z całą odpowiedzialnością możemy
zapewnić mieszkańców wszystkich
gmin członkowskich, że usługa odbioru odpadów będzie nadal świadczona
zgodnie z przyjętymi harmonogramami, PSZOK i MPSZOK funkcjonować
będą na obecnych zasadach, a pomoc
mieszkańcom będzie świadczona z dotychczasowym zaangażowaniem.”

KLUB SAMOPOMOCY
I ŚWIELICA
ŚRODOWISKOWA
WE WŁASNYCH
LOKALACH

Na przeniesieniu OPS do nowej
siedziby na ul. Sportowej w Kleszczewie skorzystały dwie instytucje,
które musiały dotąd dzielić dość
ciasne pomieszczenie w budynku na zapleczu stadionu sportowe-

go, tj. Klub samopomocy dla osób
niepełnosprawnych oraz Świetlica środowiskowa. W dotychczasowym miejscu będzie funkcjonowała świetlica (dopiero
po złagodzeniu obostrzeń pandemicznych), natomiast Klub już
działa w pomieszczeniach opuszczonych przez OPS. Oba lokale zostały wyremontowane.

DODATKOWE ŚRODKI
Z UE NA REWITALIZACJĘ
W NAGRADOWICACH
I W KOMORNIKACH

Gdy w sierpniu ubiegłego roku przekazywałem informację o korzystnym dla nas rozstrzygnięciu naboru do konkursu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020 pt. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich poprzemysłowych i powojskowych” wspomniałem, że jednak ze względu na wyczerpanie się
alokacji środków nie otrzymali-

Nowe pomieszczenia Kubu Samopomocy

Świetlica środowiskowa w Kleszczewie

c.d. na str. 6 >>>
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GMINNE ABC
na budowę świetlicy w Nagradowicach oraz rewaloryzację parku i stawu w Komornikach. W przypadku
modernizacji strażnicy w Komornikach przetarg już został rozstrzygnięty, wykonawca podjął prace
na obiekcie.

OZE – RUSZAJĄ
PRACE

Remont strażnicy w Komornikach
śmy dofinansowania we wnioskowanej wysokości i wsparcie zamiast
85% do kosztów kwalifikowanych
wynosi 76,83%. Wówczas wyraziłem nadzieję, że być może uda się
jeszcze pozyskać pozostałą sumę i...
– udało się! Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
poinformował, że podjął uchwałę
o zwiększeniu alokacji na to działanie, co dla nas oznacza zwiększenie

kwoty wsparcia na realizację projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości
Komorniki oraz Nagradowice”
do wnioskowanej pierwotnie wysokości 4.565.884,06 zł. Jest to wzrost
dofinansowania
realizowanych
w ramach tego programu inwestycji
o 438.862,03 zł. Wartość wszystkich
inwestycji to 5.371.628,31 zł. Obecnie trwają procedury przetargowe

W fazę realizacji weszły dwa
z trzech przedsięwzięć związanych
z instalacją na terenie gmin Kleszczewo i Krzykosy odnawialnych
żródeł energii. Najdalej zaawansowana jest instalacja kolektorów
słonecznych – tutaj już wykonawca, firma Flexipower Group Sp.
z o.o. Sp. k. z Pabianic przygotowuje projekty poszczególnych instalacji domowych. Po długich
perturbacjach rozstrzygnięty został przetarg na dostawę i montaż
paneli fotowoltaicznych. W drodze eliminacji, ze względu na nieprawidłowości w ofertach, wybrana została trzecia z listy firm
proponujących najkorzystniejsze

warunki wykonania zadania. Jest
to ten sam wykonawca, co w przypadku kolektorów słonecznych.
Pod względem prawidłowego zagospodarowania
powierzchni
pod montaż urządzeń na dachach
jest to korzystny zbieg okoliczności. Do rozstrzygnięcia pozostał wybór wykonawcy na dostawę i montaż gruntowych pomp
ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji geologicznej. W tym
przypadku miało już miejsce
otwarcie ofert, niestety ponownie przetarg musiał zostać unieważniony, gdyż wartość prawidłowo złożonych ofert przekraczała
kwotę przeznaczoną na realizację
zadania. Wszystkie te trzy zadania są realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020 oraz przez
osoby uczestniczące w programie.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Misja antysmogowa
W
poniedziałek 1 marca br. zostały przeprowadzone kolejne na terenie gminy Kleszczewo
działania pomiarowe prowadzone
z wykorzystaniem dronów wyposażonych w urządzenia pomiarowe pozwalające wskazać miejsca
spalania odpadów w instalacjach
do tego nieprzeznaczonych.

Dotąd kontrolą objęto około 280 budynków, w tym szczegółowym pomiarem 23 posesje.
W przypadku 2 posesji wartości
LZO (lotne związki organiczne)
i CH 2O (formaldehyd) osiągały
niepokojące wartości. Posesje te
zostały objęte szczegółową kontrolą.

W przypadku nieprawidłowych
wyników pomiarów czystości
spalin wymagane jest od właściciela posesji m.in. przedstawienie
następujących dokumentów:
• faktura (rachunek) potwierdzająca zakup opału,
• pełna informację produktowa
dotycząca opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałową,
zawartość popiołu oraz siarki,
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• świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione
laboratorium.
Wszystkich
w.w.
dokumentów należy domagać się
od sprzedawców opału.
M. Nowicka
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Zmiana planu zagospodarowania – wyrok na mieszkańców,
koniec rolnictwa, a może porozumienie społeczne?
„Władze gminy Kleszczewo pracują nad wprowadzeniem możliwości produkcji na skalę przemysłową
bydła, trzody i drobiu w Szewcach,
Gowarzewie oraz Tulcach”.
„Gmina Kleszczewo jako pierwsza w Polsce chce wprowadzić ograniczenia w hodowli zwierząt do 120
DJP, dążąc do wyparcia ze wsi rolników”

W

szechwładny Internet pełen jest przeciwstawnych informacji, dotyczących tego samego
tematu. Ludzie wpadają w panikę
120DJP „to wyrok na mieszkańców”,
inni – „wybudowałem oborę na 250
krów i z czego teraz spłacę kredyty? ”
Skrót DJP oznacza Duże Jednostki Przeliczeniowe. Obiekt
inwentarski na 40 DJP to np. 40
krów lub 278 tuczników, 120
DJP to 120 krów lub 857 tuczników, 210 DJP to 210 krów lub
1500 tuczników, mogą to być
także inne gatunki zwierząt.

W dzisiejszym świecie jest niezwykle szeroki dostęp do informacji. Problem polega na tym,
by korzystać z wiedzy u źródła,
a nie opierać się na doniesieniach
z drugiej ręki, działających często
jak znany z dziecięcych zabaw głuchy telefon. O ile jednak z efektów
zdeformowanej informacji w trakcie zabawy można się było pośmiać,
to wypaczony przekaz dotyczący
przyszłości wielu ludzi może narobić wiele złego.
W przypadku spraw mieszkańców
naszej gminy, podstawowym źródłem
informacji powinna być strona internetowa gminy Kleszczewo oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie zamieszczone są oficjalne informacje
z wszystkich dziedzin życia samorządu. Prawda, to nie tabloid i sprawy nie
są tak ekscytujące jak na innych stronach, które obfitują w nagłówki „internet aż huczy”, „sensacyjne odkrycie” itd. ale jeżeli ktoś chce publicznie
komentować fakty z życia gminy i zamieszczane informacje, to ma obowiązek najpierw się z nimi zapoznać.

SKĄD
NIEPOROZUMIENIE?

Na portalach internetowych
www.kleszczewo.pl oraz www.
bip.kleszczewo.pl
zamieszczane

są m.in. wszystkie informacje dotyczące planu zagospodarowania
gminy. Zamieszczona była również ta odnośnie projektowanych
korekt w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczewo
z 2005 roku – głównego dokumentu planistycznego opracowanego
dla całego obszaru gminy. Projekt
planu dotyczy szeregu istotnych
kwestii, jednak dyskusję publiczną zdominował jeden zapis odnoszący się do propozycji wprowadzenia górnej granicy wielkości
nowobudowanych budynków inwentarskich. Po pierwszych nieporozumieniach, które pojawiły się
po wyłożeniu planu, tj. po pierwszych reakcjach mieszkańców zabudowy osiedlowej (z których często wynikało, że gmina zamierza
wprowadzić do planu możliwość
budowy budynków inwentarskich
w pobliżu ich domostw), a przed
pojawieniem się protestów rolników, 20 lutego br. zamieściłem obszerne wyjaśnienie odnośnie projektowanej zmiany (w dalszej części
ten tekst nazywam KOMUNIKAT).
Pomimo, że KOMUNIKAT był dostępny na najbardziej eksponowanym miejscu portalu internetowego gminy i można było skorzystać
z wyjaśnień, każda z zainteresowanych sprawą stron zbudowała własną wersję proponowanych zmian.
Tymczasem KOMUNIKAT daje
pełną wiedzę na temat intencji jaką
się kierowano przedstawiając pod
ocenę społeczną projekt zmiany
planu zagospodarowania, jak również o tym, jaki będzie tryb wypracowania ostatecznych decyzji.
Skąd kompletnie rozbieżne zrozumienie istoty sprawy, a także reakcja będąca zaprzeczeniem idei
dialogu. Przyczyn nieporozumienia
może być kilka; począwszy od nadmiernych oczekiwań, poprzez złą
interpretację zamierzeń, złą wolę,
aż po powszechną w dobie Internetu chęć zajęcia głosu w sprawie,
o której wiedzę czerpiemy wyłącznie z komentarzy innych osób –
przykłady potwierdzające wszystkie te tezy znajdziecie Państwo bez
trudu w dalszej części artykułu.
Zacznijmy jednak od początku...
Oto syntetyczne streszczenie zawartości KOMUNIKATU wyjaśniającego intencję zmiany w pla-

nie dotyczącej wielkości budynków
inwentarskich i uwarunkowania
prawne:
Mieszkańcy wsi muszą wiedzieć, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego
na terenach rolnych zapewniają rolnikom możliwość budowy
obiektów inwentarskich. Musimy mieć świadomość, że nawet
w odległości 8m od budynku
mieszkalnego, nasz sąsiad rolnik
ma prawo wybudować np. chlewnię. Okolicznych mieszkańców
chronią przepisy środowiskowe, które w zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia określają warunki lokalizacji, w tym
między innymi wskazują czy odległość od istniejącej zabudowy
oraz rodzaj zabezpieczeń związanych z oddziaływaniem na otoczenie są wystarczające. Jeżeli nie
jest możliwe spełnienie wymaganych kryteriów inwestycja nie
uzyska pozwolenia na budowę.
Podkreśliłem, że wpływ na środowisko jest szczegółowo badany
przez szereg wyspecjalizowanych
instytucji, a organy podejmujące decyzje robią to wyłącznie
na podstawie przepisów prawa,
a nie uznaniowo, np. z powodu
sympatii do jednej ze stron postępowania. Ewentualny protest
mieszkańców ma wpływ na decyzję jedynie w przypadku gdy jest
uzasadniony prawnie – tutaj nie
ma znaczenia czy złożyła go jedna osoba czy 1500.
Zwróciłem jednocześnie uwagę, że oprócz wspomnianych powyżej procedur środowiskowych
brak jest określenia górnej granicy wielkości obiektów inwentarskich, co może sprzyjać rozwojowi przemysłowego tuczu zwierząt,
a zwłaszcza popularnego w ostatnich latach tuczu nakładczego
(usługowego). Pisałem wówczas
„Gospodarstwa rolne chcąc się
utrzymać na rynku zmuszone są
do inwestycji i zwiększania skali
produkcji (..) bardzo dobrze jeżeli
dotyczy to typowych gospodarstw
rodzinnych, gorzej jeżeli wkracza wielki biznes i pomysł budowy dużych ferm przemysłowych.”
Pisałem, że zapis odnośnie wprowadzenia ograniczeń „musi być
jednak wyważony, aby w sposób istotny nie naruszał upraw-

nień wynikających z obecnego planu i obwiązującego prawa”,
jak również: „Próbując zapobiec
powstaniu na terenie gminy fermy przemysłowego tuczu zwierząt nie możemy zamknąć drogi
rozwoju gospodarstwom rodzinnym.” Czy te zdania mogły ujść
uwadze rolników-przeciwników
zmian? Moim zdaniem nie. Uwadze obu stron, umknęły również
słowa podkreślające, że: „Gmina
Kleszczewo, co dowodzi chociażby polityka w zakresie planowania przestrzennego, od początku
istnienia ustroju samorządowego stawia na takie cechy jak stabilność, transparentność, rozwagę
i przewidywalność. W tym duchu
zostaną poddane analizie uwagi zgłoszone do planu miejscowego, a wnioski w nich zawarte zostaną szczegółowo zbadane pod
kątem zasadności ich uwzględnienia. Po korekcie planu będącej skutkiem rozpatrzenia złożonych wniosków, przed podjęciem
uchwały przez Radę Gminy, nastąpi ponowne wyłożenie projektu do wglądu i będzie kolejna
możliwość ustosunkowania się
do przedstawionych propozycji”
Cały tekst można przeczytać
na stronie www.kleszczewo.pl.
Na etapie wprowadzania zmiany do projektu, nic nie wskazywało, że sprawa wywoła tak przeciwstawne reakcje.
Jak już wspomniałem KOMUNIKAT był próbą ostudzenia nadmiernych emocji zwolenników dużych ograniczeń, tym bardziej, że
znaczna część wypowiadających
się w tej kwestii, nie wiadomo dlaczego, była przekonana, że jest
to próba wprowadzenia możliwości budowy dużych obiektów inwentarskich na terenach, gdzie dotąd takiej możliwości nie było. Były
też takie osoby, które stwierdziły, że jeżeli nastąpi zmiana, to czas
wyprowadzić się z tej gminy... Tylko dokąd? Jak wspomniałem prawo
zabudowy siedliskowej na gruntach
rolnych obowiązuje w całej Polsce,
nawet w granicach miast. W Poznaniu (wg danych za 2018r.) gospodarstw rolnych było więcej niż
jest ich w naszej gminie: Poznań
734, gm. Kleszczewo 488. Więcej jest również użytków rolnych
– Poznań 7.906ha, gm. Kleszczec.d. na str. 8 >>>
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wo 6.633ha. W mieście jest również
produkcja trzody i bydła, chociaż
na niższym poziomie niż u nas. Powodem ograniczeń w tym zakresie
rolników z Poznania jest zapewne
bliskość rynków zbytu warzyw, ale
także świadomość wysokiej wartości posiadanego terenu, a może
także wzgląd na zasady współżycia społecznego. To są zapewne mechanizmy, które obok braku następców chętnych do ciężkiej pracy
na roli, ograniczają rozwój inwestycji w gospodarstwach rolnych
na terenach podmiejskich. Ten proces od lat toczy się również w naszej gminie, gdzie są wioski, i nie
mam tutaj wcale na myśli Gowarzewa czy Tulec, gdzie krowę, świnkę
lub kurkę łatwiej znaleźć w książce
dla dzieci niż w wiosce.
Z uwag wniesionych do planu
przez zwolenników dużych ograniczeń wynika, że propozycja
wprowadzona do planu jest dalece niewystarczająca – nagłośnienie propozycji ograniczenia obsady zwierząt w nowobudowanych
obiektach do 40 DJP w reportażu telewizyjnym i w Internecie bez
wątpienia sprowokowało duży niepokój wśród rolników, nie tylko z Gowarzewa i Tulec, ale również z innych miejscowości, którzy
uznali zapewne, że wkrótce nadejdzie także ich kolej.
Warto wiedzieć, że w przypadku wprowadzenia zmian w planie,
takich których konsekwencją jest
obniżenie wartości nieruchomości, zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, należy zastosować rekompensatę. Stąd też, zaproponowane rozwiązanie, z założenia było
oparte na przekonaniu, że zmiana jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony wszystkich mieszkańców, w tym także rolników.
Było wiadomo jedynie o 2 wyjątkach od tej reguły. Co ciekawe argumentu dochodzenia od gminy
odszkodowań z tytułu zmiany planu użyli zwolennicy dużych ograniczeń uprzedzając, że w przypadku
powstania chlewni 120 DJP posypią się pozwy – aż dziwne, że tyle
osób nie zauważyło, iż zaproponowana zmiana nie pogarsza obecnego statusu tych nieruchomości, a go
poprawia gdyż obecne przepisy dopuszczają budowę dużo większych
obiektów, a więc pozwy nie mają
uzasadnienia. Tutaj zadziałało powielanie niesprawdzonej informacji. Podkreślenia wymaga też fakt,
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że zdecydowana większość zwolenników dużych ograniczeń osiedlała
się tutaj za rządów obowiązującego
od 2005 roku planu zagospodarowania, gdzie te tereny stanowią niezmiennie użytki rolne, które mają
swoich właścicieli i jest zrozumiałe, że to oni w pierwszej kolejności mają prawo decydować o ich
dalszym zagospodarowaniu. Koniecznie trzeba dodać, o czym informowałem obie strony sporu, że
możliwość prowadzenia produkcji związanej z funkcją gospodarstwa rodzinnego, nie może być
pretekstem do rozwijania na tych
gruntach produkcji przemysłowej uciążliwej dla środowiska –
musimy starać się godzić interesy
wszystkich mieszkańców, pamiętając jednocześnie o tym, że działamy
jedynie w ramach obowiązującego
prawa, niekiedy pozostają negocjacje prowadzone w oparciu o zasady
współżycia społecznego. Odwracając sytuację, należy zauważyć, że
gdyby obawy mieszkańców odnośnie uciążliwości inwestycji znalazły potwierdzenie w trakcie jej
eksploatacji, osoby poszkodowane mają prawo dochodzić usunięcia uciążliwości, a także odszkodowań od inwestora – a więc
„kij ma dwa końce”. Z 2 omawianych przypadków toczącego się
sporu, możemy już mówić o pozytywnym rozwiązaniu problemu
w przypadku rolnika z Krerowa,
gdzie inwestor zlokalizował obiekt
poza zabudową wiejską i mieszkańcy nie składali dalszych zastrzeżeń. W przypadku inwestora z Gowarzewa nadal trwa sprzeciw, ale
ewentualnym plusem dla mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z obecną chlewnią byłaby
perspektywa wyniesienia tej działalności poza wioskę – taka jest deklaracja rolnika. Problemem pozostaje wielkość produkcji.
Inicjatywa zażegnania za pomocą planu zagospodarowania zarzewia konfliktów społecznych,
spowodowała skutek odwrotny
od zamierzonego, wywołując eksplozję w naszym społeczeństwie.
Zwolenników rozwiązań siłowych,
którzy objawili się po obu stronach sporu informuję, że dotąd
w naszej gminie nie miała miejsca
zmiana w planie zagospodarowania, której byśmy dokonali wbrew
prawom właściciela gruntu. Przypadki związane z budową autostrady, innej trasy komunikacyjnej, czy
np. linii energetycznych, a więc in-

westycji celu publicznego, podlegają wprowadzeniu do planu bez
względu na wolę gminy. Uważamy
się za gminę fair play. Nasze podejście do kompleksowego planowania ma ten cel, by plan chronił
mieszkańców, ale też inwestorów
(realizujących inwestycję z poszanowaniem interesu własnego, ale
też sąsiadów), przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i dawał poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Tutaj decyzji nie podejmuje
się z dnia na dzień. Zmiany, które obserwujemy wokół nas były
zaplanowane i przebiegają zgodnie z przyjętym z góry założeniem.
Na wyznaczonych już przed wielu
laty terenach, szczególnie wzdłuż
tras komunikacyjnych, od czasu
oddania tych dróg do ruchu rozwija się działalność gospodarcza, a budownictwo mieszkaniowe wręcz kwitnie w wyznaczonych
miejscach, nie tylko w Gowarzewie
i w Tulcach, ale również np. w maleńkich Poklatkach, nie mówiąc
o Kleszczewie – wszędzie właśnie
tam gdzie wskazaliśmy w planie tereny na ten cel – tu nie ma przypadku. Nie zakładaliśmy nigdy, że
gmina, czy też jej część ma być sypialnią sąsiednich miast. Niestety, z przykrością to stwierdzam, że
część naszych mieszkańców, tak
traktuje to miejsce, płacąc podatki w innej gminie, a tutaj zgłaszając
się jedynie po wpis na listę wyborców. Przyznają to nawet żądający
dużych zmian w planie informując, że po uwzględnieniu niezameldowanych liczba osób, które się
osiedliły w ostatnich latach w naszej gminie może być nawet dwukrotnie większa niż wskazują
na to oficjalne statystyki. Dzieje się
tak pomimo moich apeli z prośbą
o legalizowanie pobytu, ponieważ
od liczby mieszkańców przypadających na 1km tak potrzebnej sieci
kanalizacyjnej zależy czy uzyskamy
wsparcie na budowę. Nie sposób nie wspomnieć o sprawie tak
oczywistej jak wpływy podatkowe
do budżetu gminy, która musi mieć
środki na zaspokajanie skokowo rosnących potrzeb mieszkańców. Pod względem tempa migracji (napływ nowych mieszkańców
w stosunku do ich dotychczasowej
liczby) za lata 2010‒2019 jesteśmy
na pierwszym miejscu wśród 23
gmin Metropolii Poznań, jest to zapewne jedna z czołowych miejsc
w kraju, byliśmy już klasyfikowani
na 9 miejscu.

Oczywiście plan podlega zmianom i to się sukcesywnie dzieje, ale
tempo zmian musi być dostosowane do możliwości nadążania za ich
skutkami. Rozwój mieszkalnictwa
musi być skorelowany z rozwojem gospodarczym, aby zabezpieczyć środki na rozwój infrastruktury, nie mówiąc o miejscach pracy.
Nie chcemy też aby zieleń w krajobrazie została zastąpiona przez
beton i abyśmy te uroki mieli podziwiać stojąc samochodem w korkach ulicznych. Budujemy wielofunkcyjną gminę wiejską, w której
jest miejsce na wszelkie formy aktywności – zawsze będzie granica
tych stref i osoby posiadające teren
na pograniczu muszą się z tym liczyć. Dotyczy to szczególnie osób
kupujących działki – gdy widzimy ofertę taniego terenu pod budowę, zwróćmy uwagę skąd niska
cena. Może złe sąsiedztwo, może
brak utwardzonej drogi, kanalizacji, oświetlenia i innych wygód, które są dostępne w pobliżu, ale jednak
za inną cenę? Konflikty przestrzenne wybuchające co jakiś czas
w naszej gminie wynikają najczęściej z faktu, że ktoś nie sprawdził,
że kupił działkę w sąsiedztwie terenu pod usługi lub działalność gospodarczą, lub co również się zdarza, działka leży wręcz na obszarze
przeznaczonym pod działalność
gospodarczą z prawem zabudowy
mieszkalnej – problem się zaczyna, gdy znajdzie się osoba chętna
do zrealizowania inwestycji zgodnej z planem. Z takimi sytuacjami
mamy do czynienia właśnie w Gowarzewie i w Tulcach. Blokowanie tych przedsięwzięć to starta dla
wszystkich, którzy oczekują na dostępność usług i miejsc pracy w pobliżu swego miejsca zamieszkania.

GNOJARKA ZAMIAST
WNIOSKU

Ponieważ obszernie odniosłem
się do sytuacji przed zamieszczeniem KOMUNIKATU, odniosę się
także do tego co się stało po 20 lutego br., a więc już po zamieszczeniu wyjaśnień. W tym okresie miało miejsce ożywienie przeciwników
wprowadzenia ograniczeń skali produkcji zwierzęcej, którego kulminacją był pokazywany w mediach,
a zwłaszcza szeroko w Internecie
najazd AGROunii na Kleszczewo.
Demokracja ma swoje prawa, nie
jestem przeciwnikiem protestów,
sam wielokrotnie brałem w nich
udział i wiele na ten temat mogę
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powiedzieć. Do protestu dochodziło jednak po wyczerpaniu możliwości dialogu, a dobór środków był
adekwatny do sytuacji. Nie można
natomiast wykorzystywać jednego z elementów demokracji jakim
jest wolność zgromadzeń w celu
jej całkowitego zastąpienia. Mamy
czasy, gdy modne są próby załatwiania spraw na ulicy zamiast w ramach dostępnych procedur, a niektórzy uważają, że im wolno więcej
niż każdemu innemu obywatelowi.
To pójście na skróty – po co tracić
czas na budowanie przez lata swego
autorytetu przez pracę na rzecz swego otoczenia, kiedy można błysnąć
przez chwilę i stać się bożyszczem
tłumu. Po co pisać wnioski, kiedy
wystarczy zajechać traktorem pod
Urząd lub zablokować drogę i można załatwić sprawę od ręki? W papierki niech się bawią inni. Zwłaszcza, że odwaga tak bardzo staniała.
Podczas gdy kiedyś trzeba było ścierać się z kordonem agresywnych,
uzbrojonych po zęby ZOMO‑wców
w hełmach, dzisiaj można pluć
w twarz policjantów i policjantek
w furażerkach, którzy nie rozpędzają protestujących a ich ochraniają (np. przed gniewem blokowanych
na drodze kierowców), a jedyną
używaną bronią jest często kamera.
Protest, który miał miejsce w Kleszczewie, można określić mianem
„Szok i niedowierzanie”.
Dlaczego szok? Bo nikt nie mógł
się spodziewać tego wydarzenia,
a podjęte działanie niezrozumiałe – równie dobrze można było sądzić, że jest to protest przeciwników ferm przemysłowego tuczu
zwierząt i stąd wymowne symbole w postaci wielkiego beczkowozu
do gnojowicy i ogromnego rozrzutnika pełnego obornika, które mogą
w przypadku ich użycia stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Tymczasem w Kleszczewie manifestowali zwolennicy budowy dużych ferm
przemysłowego tuczu zwierząt,
którzy protestowali przeciwko działaniom, korzystnym dla indywidualnych gospodarstw rodzinnych.
Udział w tym spektaklu grupy rolników z naszej gminy jest niezrozumiały, a ich reakcja co najmniej
przedwczesna i nieuzasadniona. Czy to nie dziwne, że w trakcie
gdy na biurko osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za planowanie przestrzenne spływały pierwsze
(zredagowane wg jednolitego szablonu) uwagi do planu, za oknem pojawiły się ciągniki i banery AGROunii
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Pikieta pod Urzędem Gminy w Kleszczewie
– zaczynał się protest przeciwko nieuwzględnieniu składanych właśnie
wniosków? Jeszcze większe zdziwienie czekało radnych, którzy zbierali się na komisję, podczas której mieli być zapoznani z uwagami do planu
(część spłynęła dopiero po zakończeniu komisji), a tymczasem znaleźli się w centrum sceny bezprecedensowego w naszej gminie spektaklu,
której głównym motywem był pokaz
arogancji wobec reguł demokratycznych i próba wymuszenia decyzji bez
możliwości zapoznania się z przedmiotem obrad.
Skąd ten pośpiech? Liderzy
AGROunii, już zdążyli dowiedzieć
się czego dotyczy problem, zorientowali się również, że trwają rozmowy i jest determinacja do pogodzenia interesów stron. Najwyraźniej
uznali, że nie można zwlekać.
Na marginesie ciekawostka;
w wyniku akcji składania wniosków do planu przez rolników
wyjątkowe poparcie dla możliwości lokalizacji dużych obiektów inwentarskich w gminie
Kleszczewo, wykazali mieszkańcy Wróblewa w gminie Kostrzyn
– z tego kierunku spłynęła aż 1/7
wniosków w tej sprawie. Czyżby
przyszły inwestor?
Ale po kolei:
O projekcie zmiany planu wiedzieli mieszkańcy gminy – wnioski od zwolenników dużych ograniczeń spływały już od 10 lutego br.,
a więc dwa tygodnie przed protestem rolników. Brak było symptomów jakiegokolwiek zainteresowania wprowadzeniem górnej granicy
wielkości budynków inwentarskich
ze strony rolników, za wyjątkiem
jednego wniosku, nawiasem mówiąc złożonego po terminie przez
osobę, której inwestycja była powodem jednego z 2 toczących się

od kilku lat protestów. Można było
założyć, że poziom ograniczeń
jest akceptowany przez gospodarstwa rodzinne, jako że inicjatorami (w przypadku Krerowa), bądź
współinicjatorami (w przypadku
Gowarzewa) wcześniejszych protestów związanych z realizacją budynku inwentarskiego w kategorii
do 210DJP (a więc do 1500 tuczników) byli właśnie rolnicy. Podczas
kilku zebrań wiejskich w Gowarzewie, gdzie konflikt w sprawie tuczarni przybierał szczególnie duże
nasilenie, nie było głosów przeciwników ograniczeń, pomimo, że rolnicy byli obecni na sali. Bezpośrednio przed protestem AGROunii
w Kleszczewie przeprowadziłem
rozmowy z obu stronami, którym
przedstawiłem obecnie istniejący stan prawny i intencję zmian,
podkreślając, że mają one służyć
wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, a więc szukamy porozumienia. W sprawie wielkości 120
DJP (120 krów lub 857 tuczników)
poinformowałem, że ta wielkość
była wprowadzona sondażowo i decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu wszystkich wniosków, nawet tych złożonych przez rolników
po terminie – w tym przypadku
jako autopoprawka. Już w tym momencie zapowiedziałem ponowne
wyłożenie planu i ponowną możliwość składania uwag (zgodnie
z jeszcze wcześniejszą zapowiedzią
w KOMUNIKACIE), co oznaczało
pełną otwartość na nowe propozycje i sporo czasu na przemyślenia.
Zachęcałem do składania wniosków. Rozmowa z rolnikami odbyła
się na moją prośbę – gdy przypadkiem dowiedziałem się, że rolnicy
poszukują pomieszczenia na spotkanie dotyczące planu zagospodarowania, poprosiłem o przekazanie
ustalonych wniosków i wyraziłem

<<<

gotowość bezpośredniej rozmowy
z przedstawicielami. Na spotkanie
przybyło 2 rolników z naszej gminy
– obie osoby to inwestorzy 2 spornych na naszym terenie inwestycji
oraz 2 przedstawicieli AGROunii.
Przedstawiciel AGROunii, rolnik
z gminy Krzykosy, nawet podziękował za miłą atmosferę, gdyż jak powiedział, był przygotowany na coś
innego. Następnego dnia, 24 lutego
br., w przeddzień protestu rolników,
obie strony zwróciły się o możliwość uczestniczenia we wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Gminy
poświęconym omówieniu wniosków złożonych do planu zagospodarowania, które było zaplanowane
nazajutrz. Wiadomość o terminie posiedzenia była zamieszczona
na stronie internetowej gminy dużo
wcześniej, bo już 18 lutego br. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował udział w następnym posiedzeniu, które zostanie specjalnie
zwołane dla omówienia z przedstawicielami zainteresowanych stron
sprawy ograniczeń obiektów inwentarskich. Poinformował jednocześnie, że posiedzenie 25 lutego
będzie miało jedynie charakter informacyjny służący omówieniu całego projektu zmiany planu zagospodarowania oraz przedstawieniu
wszystkich wniosków złożonych
do planu, i na pewno nie zapadną
żadne rozstrzygnięcia, a zwłaszcza
w spornej sprawie, która ich dotyczy. Obie strony przyjęły propozycję Przewodniczącego, jednak wieczorem przeciwnicy zmian zmienili
ton i zgłosili mailem zamiar wzięcia
udziału w komisji.
Jak się okazało następnego dnia
na posiedzenie komisji zjechało kilkudziesięciu rolników, w zdecydowanej większości członkowie
AGROunii z ościennych gmin.
W stronę wejścia do Urzędu ustawiono rozrzutnik obornika, były
również ciągniki z podczepionym sprzętem rolniczym udekorowane flagami i banerami AGROunii. Od samego początku dało się
odczuć konfrontacyjne nastawienie uczestników, podsycane przez
lidera protestu, który wygłaszał
do kamery swojej asystentki tyrady
o tym, jak to się w takich gminach
jak Kleszczewo niszczy gospodarstwa rodzinne. Na sali obrad, radni
przecierali oczy ze zdumienia z niedowierzaniem obserwując młodego człowieka usiłującego wydawać
komendy Przewodniczącemu Rady,
wchodzącego w zdanie radnym
c.d. na str. 10 >>>
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>>> c.d. ze str. 9
w stylu „a kim pani tu jest, że..” i wykrzykującego w stronę swoich zwolenników prowokujące hasła typu
„chłopy sami widzicie, wójt jest przeciwko wam”. Podczas gdy dziennikarze prosili mnie o przejście w spokojne miejsce w celu zorientowania
się o co chodzi w tym totalnym zamieszaniu, przywódca protestu natarczywie przeszkadzał w rozmowie,
w końcu kategorycznym tonem zaczął się domagać zakończenia rozmowy. Pewne uspokojenie nastąpiło dopiero kiedy padło stwierdzenie,
że obrady muszą zostać odroczone ze względu na brak warunków
do ich przeprowadzenia, jak również nierespektowanie zaleceń epidemicznych przez publiczność.
Ostatecznie posiedzenie odbyło się.
Lider AGROunii opuszczając salę
ogłosił kamerze i swoim zwolennikom: „odnieśliśmy kolejny sukces”,
„warto protestować” padło stwierdzenie, że radni nie podjęli decyzji
ponieważ się bali i ostatecznie zdecydowali o ponownym wyłożeniu
planu (te sensacje, bez upiększeń,
było można przeczytać już kilka
dni wcześniej na stronie internetowej gminy). Podczas wiecu, można
było usłyszeć także, że radni uciekli do innego budynku, „ale my ich
znajdziemy” (tymczasem GOK jest
stałym miejscem obrad i żadnej
zmiany nie było). Jak wiemy kilka
dni później przed AGROunią „uciekał” również Premier Rządu RP. Obserwując rozgrywające się w Kleszczewie sceny, nie można było oprzeć
się wrażeniu, że wszyscy są statystami w filmie produkowanym na potrzeby odgrywającego aktorską rolę
lidera AGROunii, a to o co chodzi
mieszkańcom tej gminy ma drugorzędne znaczenie. Tak naprędce zorganizowane (nie mówiąc już o tym,
że nielegalne) zgromadzenie było
zapewne podyktowane treścią stanowiska zawartego w KOMUNIKACIE ze strony gminy, jak również relacją z wstępnych rozmów
reprezentantów AGROunii i obawą, że mieszkańcy gminy Kleszczewo się porozumieją i za parę dni
już okazja do „zadymy” przepadnie
bezpowrotnie. Ważnym powodem
była zapewne także chęć uniknięcia konfrontacji z poglądami drugiej
strony sporu, która dotrzymała słowa i w tym dniu pozostała w domu.

ZMIANA PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Rada Gminy Kleszczewo 26 września 2018 r. podjęła uchwałę w spra-
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wie przystąpienia do sporządzenia
zmiany, obowiązującego od 2005
roku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części tekstowej, a więc bez naruszania części graficznej określającej
zasięg poszczególnych form zagospodarowania. Zmiany mają na celu
dostosowanie zapisów zawartych
w planie do potrzeb wynikających
z praktyki jego stosowania, jak również są odpowiedzią na wnioski z zebrań wiejskich. Z projektem zmian
przedłożonym do publicznego wglądu w dniach 7‒29 stycznia 2021r.
można nadal zapoznać się na stronie internetowej gminy w zakładce
Ostrzeżenia i obwieszczenia. Projekt
ten podlega dalszym modyfikacjom wynikającym z analizy wniosków złożonych w wyniku publicznego wglądu oraz autopoprawek
i za pewien czas będzie zamieszczona nowa wersja, do której ponownie będzie można się ustosunkować
w ramach kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu.

SKĄD 210 DJP?

Na wstępie należy zaznaczyć to,
co w KOMUNIKACIE z 20 lutego,
a więc przed eskalacją protestów,
zaznaczyłem pogrubioną czcionką – ograniczenie ma na celu zablokowanie możliwości lokalizacji dużych ferm przemysłowych
– to nie powinno podlegać sporom. Na terenie Polski rozwija się
metoda tzw. chowu nakładczego, która sprzyja powstawaniu dużych ferm tuczu przemysłowego.
Problem dotyczy wszystkich mieszkańców, w tym także, a wręcz szczególnie rolników gospodarujących
w sąsiedztwie ferm, którzy oprócz
uciążliwości środowiskowych (które odczuwają tak jak wszyscy), stają się również ofiarami negatywnego wpływu monopolizowania
rynku produkcji żywca na ceny
skupu, a w niedalekiej przyszłości
być może także staną wobec braku
możliwości zbycia swojej produkcji poza kartelami zdominowanymi
przez zakłady mięsne i producentów pasz.
Bez wątpienia problemem, przed
którym stoimy, jest brak ustalonej
definicji, czy też wspólnego stanowiska, od kiedy zaczyna się chów
przemysłowy. Jeżeli chodzi o uwarunkowania prawne są one również przedstawione w informacji
zamieszczonej przeze mnie na stronie internetowej w dniu 20 lutego:
„Należy zwrócić uwagę, że w pra-

wie brak określenia górnej granicy wielkości obiektów inwentarskich, jedynym ograniczeniem są
ekspertyzy specjalistów określające zasięg oddziaływania inwestycji, co ma wpływ na ich lokalizację
wobec otoczenia.” W naszym przypadku, ponieważ posiadamy plan
dla całego obszaru, jest możliwa
umowa społeczna, będąca wynikiem przyjęcia propozycji akceptowanych przez wszystkie strony. Dodam rzecz do niedawna zdawałoby
się oczywistą, akceptacja musi mieć
miejsce zwłaszcza przez właścicieli nieruchomości, których w sposób najbardziej wymierny dotyczą
zmiany.
Skoro znamy powód zaproponowania górnej granicy obiektów inwentarskich, to czas na odpowiedź
dlaczego 120 DJP:
Prowadzone przez Urząd Gminy w ostatnich latach procedury środowiskowe dotyczyły wniosków gospodarstw rodzinnych
na budowę obiektów inwentarskich
o wielkości pomiędzy 90 a 120 DJP,
przeznaczonych dla bydła i kóz. Postępowania przebiegały bez komplikacji i zakończyły się rozstrzygnięciem pozytywnym dla inwestorów.
W oparciu o pozytywne doświadczenia z dotychczasowych postępowań, do projektu przyjęto więc 120
DJP (np. 120 krów, 857 tuczników).
Zaproponowana wielkość obiektu,
była maksymalna z zakresu, który dotąd nie budził sprzeciwu społecznego. Należy dodać, że wszystkie
inwestycje do 120 DJP włącznie realizowane były w zwartej zabudowie miejscowości
Od samego początku inaczej jest
z 2 wszczętymi już przed kilku laty
i dotąd niezakończonymi procesami przygotowania budowy chlewni w Krerowie i w Gowarzewie
o wielkości zbliżonej do 210 DJP
(chlewnie o obsadzie blisko 1500
tuczników). W pierwszym przypadku (wniosek z 2014 roku) protest przeciwko powiększeniu istniejącej już w tej miejscowości chlewni
zainicjowali mieszkańcy Krerowa,
w zdecydowanej większości rolnicy. Wyrazy sprzeciwu były słyszalne również z innych miejscowości
od osób uczęszczających do kościoła w Krerowie. Protesty ustały, gdy
rolnik w 2016 roku postanowił zlokalizować chlewnię o wielkości 196
DJP w innej lokalizacji, ok. 700m
metrów od wioski. Drugi przypadek ma miejsce w Gowarzewie. Tutaj inwestor w 2017 roku postano-

wił wybudować chlewnię 201,6 DJP
również poza wioską (najbliższa zabudowa ok. 800 m). W tym przypadku wśród protestujących przeciwko tej inwestycji są zarówno
rolnicy, jak i mieszkańcy rozrastających się w okolicy osiedli, którzy
obawiają się negatywnego wpływu
chlewni na warunki życia, jak również spadku wartości nieruchomości. Protesty przeciwników budowy chlewni, szczególnego wymiaru
nabierały podczas zebrań wiejskich
w Gowarzewie – jak już podkreślałem, przy milczącej postawie
obecnych na sali rolników. Podobne głosy zaniepokojenia wyrażano w Szewcach i Tulcach, a także
z pogranicza po stronie gminy Swarzędz. Brak głosów wyrażających
poparcie dla powstania inwestycji,
stwarzał wrażenie społecznej jednomyślności w tej kwestii.
Z punktu widzenia wpływu
na środowisko istotnym jest również fakt, iż dla obiektu inwentarskiego wielkości 120 DJP, powierzchnia gruntów rolnych
wymagana dla prawidłowej gospodarki produktami ubocznymi w postaci nawozów naturalnych: gnojówki, gnojowicy, bądź
obornika, wynosi 80 ha (tj. 1,5
DJP/na 1 ha (liczą się grunty własne, będące w dzierżawie, ale także inne wskazane na ten cel). Źródłem wiedzy odnośnie wielkości
gospodarstw w Urzędzie Gminy jest ewidencja gruntów prowadzona w celach podatkowych, która obejmuje jednak jedynie grunty
na terenie gminy. Na terenie gminy własne grunty o powierzchni
wymaganej do prowadzenia chowu w skali 120 DJP posiadają tylko 3 gospodarstwa indywidualne (nie licząc gruntów w ramach
innych tytułów użytkowania).
Na podstawie szacunków wykonanych przy pomocy dostępnych informacji uwzględniających grunty
z gmin ościennych można stwierdzić, że rolników dysponujących
gruntami własnymi oraz dzierżawionymi o powierzchni powyżej
80 ha jest ok. 10. Powierzchnią minimum 25 ha dysponuje 40 rolników, natomiast po uwzględnieniu
gruntów w gminach ościennych 86.
Powyższe cyfry dają pewną orientację odnośnie możliwości gospodarstw Gminy w zakresie rozwijania na większą skalę produkcji
– i w tym przypadku wydaje się
rozsądną wielkość 120 DJP, jednak
w rzeczywistości produkcją zwie-

styczeń-marzec 2021 r.

rzęcą może zająć się każde z 488
gospodarstw istniejących na terenie naszej gminy, chociażby w formie wspomnianego wyżej chowu
nakładczego, gdzie pasze i warchlaki dostarczane są spoza gospodarstwa (bywa, że z zagranicy).
Jaki jest stan obecny, jeżeli chodzi
o wielkość stad na terenie gminy?
Zgodnie z wykazem liczby zwierząt przygotowanym specjalnie dla
naszej gminy przez ARiMR (dane
na 1 lutego 2021, dotyczą liczby
zwierząt bez podziału na grupy wiekowe – faktyczna liczba DJP obliczona na podstawie tych danych
może być niższa), chlewni o obsadzie więszej niż połowa zaproponowanej wielkości 120 DJP, a więc
powyżej 60 DJP, czyli powyżej 428
tuczników obecnie mamy zaledwie 2, w tym jedna chlewnia należy
do kategorii ponad 120 DJP. Nieco
większym zainteresowaniem rolników cieszy się chów bydła, gdzie 3
obory mają już obecnie więcej niż
120 DJP. Pomimo, że dla zdecydowanej większości gospodarstw zaproponowana do planu wielkość
120 DJP jest w pełni wystarczająca, to jednak dla niektórych gospodarstw może stanowić barierę rozwoju.
Oczywiście prościej by było
znaleźć rozwiązanie, gdyby rolnik
– producent żywca, swoje sugestie zawarł we wniosku do planu
zagospodarowania, nie ignorując
zdania sąsiadów. Wypracowanie
porozumienia w tej sprawie pozwoliłoby zapewne uniknąć problemów na etapie przygotowania
inwestycji, jak również po jej oddaniu do eksploatacji.

DLACZEGO WSZĘDZIE
RÓWNO?

Powód zaproponowania jednej
wartości DJP dla całego obszaru
gminy jest ten sam, jaki stworzył
w ogóle możliwość uregulowania tej kwestii dla całej gminy. Pamiętajmy, że zmiana dotyczy wyłącznie części tekstowej planu
obowiązującego na obszarze całej gminy, a nie rysunku planu.
Na rysunku planu zasięg użytków rolnych wyznaczony jest kolorem, jednakowym dla całego
planu. Brak więc możliwości wyznaczenia stref obowiązujących
ograniczeń. Wprawdzie na etapie
projektowania rozważano wiele
wersji, w tym wprowadzenie zróżnicowania w oparciu o widoczne
na mapie granice obrębów geode-

zyjnych, ale pomysł odpadł ponieważ część obrębów obejmuje więcej niż jedną miejscowość. I tak,
np. w obrębie Gowarzewo, są także
Tanibórz i Szewce – proporcje zagospodarowania w tych miejscowościach są całkowicie odmienne.
Wskazówki zawarte w uwagach
dotyczące rozwiązań z innych
gmin, gdzie wprowadzono ograniczenia DJP w planach nie dotyczą rozwiązania kompleksowego
z jakim mamy do czynienia w naszym przypadku, a jedynie stosunkowo niewielkich obszarów, zwykle o specjalnym przeznaczeniu.
Takie działania są możliwe także u nas w drodze aktualizacji planu dla części obszaru gminy, ale
i w tym przypadku potrzebne są
zgody właścicieli nieruchomości i,
co równie ważne, musi być dobre
uzasadnienie.
Tymczasem sprawa wcale nie jest
taka oczywista:
W odpowiedzi na prośbę
o podanie wielkości stad zwierząt w gospodarstwach, ARiMR
przekazała informację odnośnie liczby zwierząt zarejestrowanych w poszczególnych miejscowościach. Tutaj zapewne niektóre
osoby bardzo się zdziwią. Najwięcej trzody mamy w… Tulcach 2345
sztuk, na drugim miejscu występuje… Gowarzewo 1756, dalsze pozycje to Markowice – 1391, Krerowo 1360, Zimin 1004, Tanibórz
695, Bylin 772 (przedstawione liczby to zarówno sztuki dorosłe jak
i młode). Inaczej ten rozkład wygląda w przypadku bydła. Największa
liczba sztuk występuje w Krerowie
666 oraz w Markowicach 654, dalej
Zimin 434, Gowarzewo 312, Tulce
252. Ciekawostką może być stosunkowa duże stado kóz liczące aż 715
sztuk (107 DJP), które żyje w Krerowie. Łącznie na terenie gminy żyje
10.653 sztuk trzody, 3.122 sztuk bydła oraz 728 kóz (dane bez podziału na grupy wiekowe). Powyższe
dane przeczą mitowi, że są miejscowości gdzie już nie ma miejsca dla
rolnictwa, a już na pewno, że to te
duże wioski wymienione na wstępie. Na etapie redagowania projektu aktualizacji planu zwyciężył
pogląd, że ograniczenie wielkości budynku inwentarskiego może
być odebrane jako sygnał ze strony
Urzędu, że przyjęta wartość górnej
granicy wielkości budynku inwentarskiego (bez względu jak duża)
świadczy o uciążliwości dla środowiska obiektów o wielkości wyż-
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szej od tej wartości, a więc dlaczego chronimy część mieszkańców,
narażając innych? W każdej miejscowości gminy, obok zabudowy siedliskowej są perspektywy
rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a już dzisiaj praktycznie
we wszystkich wioskach powstają enklawy budownictwa jednorodzinnego. Czy z faktu, że te osoby
mieszkają w małej miejscowości,
a rolnicy prowadzą średniej wielkości gospodarstwo, wynika założenie, że tylko tam powinny
powstawać duże obiekty inwentarskie? Sprzeciwu można by się spodziewać zarówno po stronie osób
tam mieszkających i nie mających
nic wspólnego z rolnictwem, jak
również od rolników, którzy prowadzą produkcję na poziomie
nieuciążliwym dla współmieszkańców i w zamian oczekują tego
samego od swoich sąsiadów. Oceniając sytuację od strony praw
rolników – wprowadzając zróżnicowanie, jednym mieszkańcom żyjącym z pracy na roli dajemy możliwość realizowania swych
aspiracji i prawo do godnego życia
ich rodzin, natomiast innym tych
praw odmawiamy.
Reasumując, w artykule naświetliłem powody podjęcia dyskusji nad zmianą planu, jak również obecny etap tych prac.
Ze względu na ogromną skalę nieporozumień, skupiłem się na sprawie zapisu dotyczącego wprowadzenia górnej granicy wielkości
budynków inwentarskich. Przedstawiłem zarówno intencje zmiany, jak również uzasadnienie dla
przyjętych rozwiązań. W toku
dalszych prac nad planem będziemy się starać zasięgnąć kolejnych
opinii na temat zaproponowanych
zmian. Takiej decyzji nie można
podejmować pochopnie, nie mając pewności, że najbardziej zainteresowane sprawą osoby mają
właściwą wiedzę o propozycji wpisanej do planu i są skłonne ją zaakceptować. Intencja ewentualnej
zmiany jest taka, by ta odpowiadała potrzebom wszystkich mieszkańców gminy. Odpowiedź na pytanie zadane w KOMUNIKACIE
z dnia 20 lutego w tonie lekkiego
zwątpienia:
„Czy w takiej sytuacji uda się znaleźć kompromis możliwy do zaakceptowania przez wszystkich?”
w świetle wydarzeń, których byliśmy świadkami ostatnio jest jeszcze bardziej wątpliwa.

<<<

KALENDARIUM
ZDARZEŃ
DOTYCZĄCYCH
KOREKTY PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

• 30 wrzesień 2005 r. uchwalenie
planu zagospodarowania dla całego obszaru gminy Kleszczewo
• 26 wrzesień 2018 r. uchwała o przystąpieniu do aktualizacji planu
• 7‒29 styczeń 2021 r. wyłożenie
planu, 18 styczeń dyskusja publiczna w GOK
• 10‒12 luty 2021 r. – wpływ
do Urzędu Gminy większości pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu od mieszkańców
i rolników – zwolenników dużych
ograniczeń wielkości nowobudowanych obiektów inwentarskich
• 12 luty 2021 r. – spotkanie wójta
z przedstawicielami Stowarzyszenia Razem dla Gowarzewa
• 12 luty 2021 r. – koniec terminu
składania wniosków do planu
• 18 luty 2021 r. pierwszy sprzeciw
złożony przez rolnika – przyszłego inwestora chlewni 196 DJP
• 19 luty 2021 r. – TVP Teleskop –
przedstawienie protestu mieszkańców przeciwko budowie
chlewni na skalę przemysłową
w Gowarzewie
• 20 luty 2021 r. – zamieszczenie wyjaśnień – KOMUNIKATU dotyczącego zmiany planu na stronie
www. kleszczewo.pl
• 23 luty 2021 r. spotkanie wójta z przedstawicielami rolników
– prośba o składanie wniosków
(dotąd 1), deklaracja ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu w celu zebrania kolejnych opinii
• 24 luty 2021 r. przyjęcie przez obie
strony propozycji wzięcia udziału w specjalnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy poświęconym tematowi górnej granicy
wielkości obiektów inwentarskich
(zamiast uczestnictwa w posiedzeniu w dniu następnym, tj. 25 lutego
2021 r.)
• 24/25 luty 2021 r. – pisemne protesty składane przez rolników – przeciwników ograniczeń wielkości budynków inwentarskich
• 25 luty 2021 r. – protesty przeciwników ograniczenia wielkości budynków inwentarskich
• 25 luty 2021 r. pierwsze posiedzenie komisji RG poświęcone zapoznaniu się z wnioskami mieszkańców (z udziałem AGROunii)
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo
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GMINNE INWESTYCJE I REMONTY W 2020 r.

B

udżet na 2020 rok, zgodnie
z projektem zatwierdzonym
w grudniu 2019, roku miał za zadanie sfinansować zarówno wysoki poziom usług społecznych, jak
również duże i ważne dla gminy inwestycje, często wykraczające swym zakresem poza jeden rok
budżetowy. Najważniejsze z nich
to te w transport publiczny, drogi i ochronę środowiska, wdrożone do realizacji przede wszystkim dzięki pozyskanym dotacjom
z Unii Europejskiej. Po wybuchu pandemii, w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyk, nie zrezygnowaliśmy z inwestycji, a wprost
przeciwnie, uznaliśmy, że w interesie nas wszystkich jest realizacja wszystkich zaplanowanych zadań – to inwestycje dają miejsca
pracy i napędzają gospodarkę. Pomimo, że kwota zaplanowanych
w projekcie budżetu na 2020 rok
wydatków majątkowych osiągnęła wówczas rekordowy poziom
20.961.115,17 zł, to wykonanie
na koniec roku okazało się jeszcze
wyższe i wyniosło 24.972.266,13
zł. Do tej sumy można doliczyć
jeszcze wartość wykonanych remontów – 763.094,31 zł. Dochody bieżące w tym czasie wzrosły
z planowanych 52.724.714,37 zł
do 54.852.758,65 zł. Szczęśliwym
trafem władze centralne uznały, że wsparcie inwestycyjne dla
gmin powinno być proporcjonalne do udziału środków na inwestycje w całości wydatków budżetu –
okazało się to bardzo korzystne dla
naszej Gminy, gdyż dzięki wysokiemu poziomowi inwestycji uzyskaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw.
„tarczy dla samorządów”) o wie-

Ul. Bukowa w Tulcach
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le wyższe niż większość gmin o podobnej wielkości, a w przypadku
naboru do RFIL z grudnia 2020
roku, kwota 5 mln zł okazała się
pod względem wielkości trzecia
wśród miast i gmin w Wielkopolsce, ustępując jedynie Lesznu i Rydzynie. Część środków pozyskanych w trakcie roku 2020 zostało
uruchomione na inwestycje, które
będą kontynuowane w roku bieżącym. Biorąc pod uwagę płynną granicę pomiędzy inwestycjami z roku
2020, a 2021 warto zauważyć, że
spodziewana suma nakładów inwestycyjnych w obu latach ma szansę
wynieść ponad 56,7 mln zł.
Podsumowując rok 2020, tradycyjnie skupiam się głównie na inwestycjach, jako że to jest wartość
dodana, którą wypracowujemy.
Nowe inwestycje służą poprawie
warunków życia mieszkańców
i stanowią impuls dla dalszego rozwoju.
A oto najważniejsze przedsięwzięcia 2020 roku:

DROGI

Ze środków własnych wybudowaliśmy w Tulcach ostatni odcinek ulicy Bukowej, a także połączenie ul. Orzechowej z ul.
Liliową. Te inwestycje ostatecznie
zwieńczyły, realizowaną przez szereg lat, budowę ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Tulcach.
W tej miejscowości przedłużony
został także chodnik na ul. Fiołkowej na os. Kwiatowym.
Duże zadania były realizowane
w Gowarzewie. Z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych wybudowana została główna ulica na największym
osiedlu domów jednorodzin-

nych w tej miejscowości – ul. Waniliowa. Koszt budowy wyniósł
986.841.42 zł. W związku z budową ulicy ułożona została również kanalizacja sanitarna. Na całość przedsięwzięcia wydatkowano
1.412.594,66 zł. Dotacja z FDS
jest równa 50% kosztu budowy ulicy, tj. 493.420,62 zł. Trwają jeszcze rozpoczęte w 2020 roku
prace na budowie ul. Miętowej.
Koszt inwestycji to 808.224,30 zł,
w tym budowa drogi 525.989,20
zł, reszta dotyczy kanalizacji sanitarnej/o której w dalszej części/.
Tutaj również skorzystamy z dotacji z FDS w wysokości 262.994,60
zł. Należy podkreślić, że wielokrotnie zwiększona w ostatnich latach
pula dostępnych środków z budżetu państwa na budowę dróg znacznie poprawiła gminom dostępność
do tych pieniędzy, po raz pierwszy umożliwiając dofinansowanie
nisko punktowanych inwestycji
na drogach osiedlowych.
W fazę realizacji weszła budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice
realizowana
w formule zaprojektuj – wybuduj. W 2020 roku prace nie wyszły poza stadium projektowe.
Koszt zadania po rozstrzygniętym
przetargu wynosi 1.425.004,20 zł.
Zadanie ma wsparcie z WRPO
na lata 2014‒2020 – ZIT w wysokości 704.117,29 zł.
Na podobnym etapie, tj. w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, jest także budowa
ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – inwestycja powiatu poznańskiego w partnerstwie z gminą
Kleszczewo. Projekt, min. dzięki ogromnemu poparciu ze strony
mieszkańców naszej gminy i gmin

sąsiednich (kampania przeprowadzona przez nasz Samorząd), uzyskał dofinansowanie w ramach
WRPO na lata 2014‒2020-ZIT.
Nasza gmina w 2017 roku sfinansowała koszt (200 tys. zł) przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego – dokumentacji
niezbędnej do złożenia wniosku,
będzie również partycypować
w części kosztów dotyczących budowy i przebudowy oświetlenia
ulicznego (156 tys. zł), jak również w promocji zadania. Po oddaniu do użytku nowego oświetlenia Gmina przejmie obowiązki
związane z kosztami eksploatacji. Wartość I etapu tej powiatowej inwestycji wynosi 5.097.433,00
zł. Dotacja UE to 3.167.160,00
zł, udział powiatu poznańskiego 1.930.173,00 zł. W ciągu budowy ścieżki rowerowej jest także
projektowana przez gminę Kleszczewo przebudowa skrzyżowania i powstanie ciągu pieszo-rowerowego przy kościele w Tulcach
– koszt 172.815,00 zł. Rozwiązanie problemu komunikacyjnego w ww. zakresie podjęte było
na długo przed rozpoczęciem projektowania ścieżki rowerowej, jednak prace zostały spowolnione
w związku z koniecznością skorelowania rozwiązań w obrębie obu
projektów opracowywanych przez
różne firmy, na zlecenie różnych
podmiotów.
Wśród przedsięwzięć realizowanych w ramach środków samorządowych (bez udziału budżetu
gminy) warto wymienić wykonany przez powiat poznański remont nawierzchni odcinka leśnego drogi Tule-Poznań* (*uwaga:
wymienione ze względu na znacze-

Ul. Orzechowa w Tulcach
c.d. na str. 8 >>>
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Ul. Waniliowa w Gowarzewie

Montaż oświetlenia w Tulcach

nie dla naszej gminy inwestycje Powiatu Poznańskiego nie są wliczone
w wartość inwestycji wykonanych
przez gminę Kleszczewo).
W 2020 roku kolejny raz uzupełniano punkty oświetlenia ulicznego. Z 344.999,97 zł wartości
wszystkich zadań w 2020 roku zostało wypłacone 228.722,93 zł, pozostała suma będzie uregulowana
w roku bieżącym. Wykonano 92
nowe punkty świetlne w Kleszczewie, Komornikach, Krerowie,
Taniborzu, Tulcach i Ziminie.

TRANSPORT
PUBLICZNY

Gmina pod względem nakładów bieżących ponoszonych
na utrzymanie transportu publicznego w przeliczeniu na osobę
znajduje się na 3 miejscu w kraju (dane z 2019 r.). Zaznaczyć należy, że nie jest to efekt wysokich
kosztów tzw. wozokilometra, ale
dużej liczby połączeń w stosunku
do wpływów z biletów, jak również kosztów licznych udogodnień dla pasażerów. Na wzrost
ponoszonych przez gminę nakładów na transport miało wpływ
przede wszystkim przystąpienie
do porozumienia transportowego
z Poznaniem, ale również, chociaż
w mniejszym stopniu, przywrócenie połączeń Gowarzewa ze Swarzędzem i wprowadzenie połączeń
ze Środą. Połączenie ze Swarzędzem, obsługujące również 2
miejscowości gminy Kostrzyn,
jak również połączenie ze Środą Wlkp, ze względu na dowóz
uczniów do szkół średnich, prowadzonych przez te jednostki
uzyskało dofinansowanie z powiatów, odpowiednio poznańskiego

Otwarcie węzła w Kleszczewie

Węzeł w Kleszczewie
c.d. na str. 14 >>>
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i średzkiego. Za przejazd po swoim terenie płaci również gmina
Kostrzyn.
Być może, gdyby autorzy rankingu tygodnika Wspólnota, zajęli się
nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę gminnej komunikacji to znaleźlibyśmy się na równie
wysokiej pozycji, jako ze nasza
gmina realizuje z udziałem środków z WRPO na lata 2014‒2020ZIT spektakularny projekt w zakresie transportu publicznego:
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo”. Z początkiem 2020 roku miało miejsce
otwarcie węzła przesiadkowego
w Kleszczewie. Odbiór i rozliczenie tej, wartej 2.294.280,64 zł, in-

Węzeł w Tulcach

Nowe autobusy wjeżdżają do Kleszczewa

Węzeł w Tulcach
westycji miały miejsce na początku 2020 roku. Dotacja z budżetu
UE wyniosła 1.950.138,54 zł. Zorganizowana 14 lutego 2020 roku
uroczystość otwarcia była okazją do zaprezentowania nowoczesnego dworca przesiadkowego, jak również całego programu,
który w 2020 roku wszedł w pełnię fazy realizacji. W ubiegłym
roku został wybudowany i oddany do użytku węzeł przesiadkowy w Tulcach. Koszt tego zadania
to 602.085,00 zł, dotacja z WRPO
2014‒2020 – ZIT 503.525,76 zł.
Najbardziej widocznym dla ogółu pasażerów przedsięwzięciem
w ramach tego programu była
wymiana taboru i wprowadzenie
na linie komunikacyjne 8 z 9 zakontraktowanych nowych autobusów marki Solaris (dostawa ostatniego autobusu Solaris w 2021 r.).
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Koszt zakupu 8 autobusów wyniósł 9.365.712,00 zł. Po rozliczeniu zakupu wszystkich pojazdów dotacja z budżetu UE na ten
cel wyniesie 6.562.000,00 zł. Najdroższe zadanie w całym realizowanym projekcie odnowy zaplecza
komunikacji to modernizacja bazy
dla autobusów. Zadanie będzie dokończone już w bieżącym roku.
Koszt całości to 14.747.700,00 zł,
udział środków unijnych wynosi
7.918.787,22 zł. W roku 2020 łączne nakłady wyniosły 6.506.799,82
zł. Dopełnieniem całości projektu transportowego jest wspomniana wcześniej przebudowa
ul. Sportowej. Całkowita wartość zaprezentowanego powyżej
projektu komunikacyjnego wynosi 31.139.095,00 zł, natomiast
wsparcie z budżetu UE w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014‒2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obrębie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania jest zaplanowane w wysokości 20.154.000,15 zł.
Warto dodać, że z tytułu nakładów
na bazę, jak również na zakup autobusów gmina ma uprawnienie
do zwrotu podatku VAT. Wytworzony majątek będzie przedmiotem dzierżawy do spółki komunalnej/Zakład Komunalny Sp. z o.o./,
która jest operatorem gminnej komunikacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Budowa siedziby OPS i Policji
to inwestycja 2019/2020 – wydatek
poniesiony w 2020 r. to 1.451.614,13
zł, koszt całości 2.758.112,51 zł. Budynek został zasiedlony przez OPS
w 2020, a przez Policję w 2021 roku.
Zrealizowanie przez nasz Samorząd
tej inwestycji zdecydowało o podniesieniu placówki Policji w Kleszczewie
do rangi posterunku. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomieszczenia przeznaczone dla posterunku zostaną przez Policję wykupione.
W odpowiedzi na poczucie zagrożenia sygnalizowane przez
mieszkańców Gowarzewa, zwłaszcza po tragicznej śmierci jednego
z mieszkańców, rozszerzono (poprzez dodatkowe wsparcie z budżetu gminy), plan sołectwa Gowarzewo dotyczący zainstalowania
monitoringu w rejonie placu za-

Siedziba OPS i posterunku Policji

baw, rozbudowując system na teren głównych ulic tej miejscowości.
Na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców wpłynie także dalsza poprawa wyposażenia jednostek OSP. OSP w Krzyżownikach
zyskała nowy wóz ratowniczo gaśniczy. Pojazd Marki MAN kosztował 805.000,00 zł i został zakupiony ze środków: Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 360 tys. zł, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji – 150 tys. zł oraz budżetu gminy Kleszczewo – 295 tys.
zł. Obecnie wszystkie cztery jednostki dysponują fabrycznie nowymi pojazdami ratowniczo – gaśniczymi wyposażonymi w niezbędny
sprzęt.
W grudniu 2020 r. ogłoszony został przetarg na gruntowny remont
wraz z przebudową strażnicy w Komornikach. Na zadanie pozyskane
zostały środki z UE w ramach programu rewitalizacji miejscowości
Nagradowice i Komorniki (więcej
w dalszej części). Zlecono projekt
termomodernizacji strażnicy OSP
w Kleszczewie oraz rozbudowy zaplecza OSP Gowarzewo. W strażnicy OSP w Kleszczewie, w znacznej części własną pracą strażaków
adaptowano kolejne pomieszczenia
na potrzeby Gminnego Centrum
Tradycji i Szkoleń OSP.
OSP Gowarzewo wykonało garaż do przyczepy ze sprzętem ra-

Wóz ratowniczo-gaśniczy OSP Krzyżowniki-Śródka.

towniczym (wsparcie z budżetu
gminy na zakup bramy).
Na potrzeby Ochotniczych Straży
Pożarnych kwotę 63.465,94 zł przekazały sołectwa, na których terenie
działają jednostki OSP. Przekazana
kwota to 16,9% całej puli gminnego
Funduszu Sołeckiego.

WODOCIĄGI
I KANALIZACJA

Zadania z zakresu wodociągów i kanalizacji zostały przekazane do Zakładu Komunalnego,
a środki na realizację inwestycji
stanowią dokapitalizowania spółki
komunalnej. Największym przedsięwzięciem ostatnich lat w zakresie sanitacji jest budowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.
Zaawansowanie inwestycji w 2020
roku pozwoliło na rozpoczęcie rozruchu reaktora biologicznego, jed-

nak prace budowlane potrwają jeszcze w I kwartale 2021 roku.
Koszt oczyszczalni po przetargu
wynosi 11.729.338,04 zł. Dotacja
z WRPO to 4.637.097,00 zł. Projekt
budowy oczyszczalni jest powiązany z dobudową odcinków sieci kanalizacyjnej w Kleszczewie i Bylinie – łącznie budowa oczyszczalni
ścieków wraz z rozbudową sieci
kanalizacji sanitarnej ma wartość
13.505.458,04 zł. Powyższy projekt
rozpoczął się już w 2019r., podobnie jak kolejne zadanie w zakresie kanalizacji – budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz
wodociągowej wraz z przyłączami w Nagradowicach i Tulcach.
Również to przedsięwzięcie realizowane było z udziałem środków
z WRPO 2014‒2020. Wartość wykonanych prac to 3.400.843,38 zł,
dotacja z UE 2.532.504,06 zł.
c.d. na str. 16 >>>
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>>> c.d. ze str. 15

Reaktor oczyszczalni scieków – wnętrze

Kanalizacja w Nagradowicach

Kanalizacja – ul. Waniliowa w Gowarzewie

Kanalizacja ul. Miętowa
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Budowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach
Znaczny zakres inwestycji kanalizacyjnych zrealizowany został dotąd w związku z budową
dróg. Ze względu na brak efektu w postaci skierowania ścieków
na oczyszczalnię, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania tych
inwestycji, z drugiej strony budując
drogi, kierując się gospodarnością,
nie można nie wybudować sieci kanalizacyjnej – jest to jednak duże
obciążenie dla budżetu. W ubiegłym roku w ten sposób powstała kanalizacja w ul. Waniliowej
w Gowarzewie – wartość inwestycji 425.755,24 zł, a także, również
w Gowarzewie, kanalizacja w ul.
Miętowej – koszt 282.235,10 zł.
Ogromne środki z budżetu gminy i przeprowadzone prace przez
Zakład Komunalny inwestycje
i remonty pozwoliły zapomnieć
o problemie niedoboru wody
w okresach suszy. Te inwestycje
muszą być realizowane sukcesywnie. W 2020 roku dokończona została rozpoczęta w 2019r. modernizacja SUW w Nagradowicach
– wartość 258.300,00 zł.
Niezależnie od prowadzonych budów w przygotowaniu były kolejne
zadania inwestycyjne. W 2020 roku
zostały wydane pozwolenia na budowę bardzo dużego zakresu inwestycji kanalizacyjnych obejmujących
miejscowości Komorniki, Gowarzewo, Szewce i część Tulec. W miejscowości Komorniki zaprojektowano
również wymianę sieci wodociągowej. Projekt kanalizacji został zgłoszony przez gminę do Rządowego
Programu Inwestycji Lokalnych uzyskując wysokie wsparcie 5 mln zł.
Warto dodać, że w ramach wcześniejszego naboru do RFIL uzyskaliśmy
również bardzo wysokie wsparcie 2,5
mln zł, którą to kwotę pozostawiliśmy w części także do wykorzystania
w 2021 roku na budowę kanalizacji.

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Budowa kanalizacji, to także
ochrona środowiska, ale działań
w tym zakresie w naszej gminie
było w 2020 roku więcej. W fazę
realizacji wszedł program instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gmin Kleszczewo
i Krzykosy, gdzie gmina Kleszczewo pełni rolę lidera projektu. Podjęte zostały procedury przetargowe. Z wszystkich 3 prowadzonych
procedur pomyślnym wynikiem
zakończyło się w 2020 r. postępowanie odnośnie kolektorów słonecznych. Obecnie, już w 2021
roku, dobiegają końca postępowania przetargowe w celu wyboru wykonawców instalacji pomp
ciepła i paneli fotowoltaicznych.
Wartość programu dla obu gmin
wynosi 11.327.585,28 zł, w tym
dotacja z WRPO to 8.845.198,60
zł. Różnicę pokrywają beneficjenci końcowi, a więc właściciele posesji, na których będą wykonywane instalacje.
Wielu rolników skorzystało
z przystąpienia przez naszą gminę do programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi –
Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Usunięto 28,8 ton
odpadów rolniczych. Koszt w całości został pokryty przez NFOŚiGW.
Tradycyjnie już uczestniczyliśmy
także w programie usuwania azbestu, pilotowanym formalnie przez
powiat poznański. Zrealizowano
14 wniosków wartości 16.955,00 zł.
Blisko połowę kosztu poniosła nasza gmina – 8.455.27 zł, pozostałą
część pokrył WFOŚiGW oraz powiat poznański.
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OŚWIATA, KULTURA,
SPORT, OCHRONA
ZABYTKÓW

Po termomodernizacji szkół
w Kleszczewie i Ziminie, rozbudowie szkoły w Tulcach w 2020
przystąpiono do przygotowań,
zarówno
projektowych,
jak
i w zakresie montażu finansowego kolejnej inwestycji oświatowej – budowy przedszkola
w Kleszczewie. W przygotowaniu jest także termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie
– przygotowany został projekt
techniczny, jak również złożony wniosek o wsparcie finansowe. Hala służy już ponad 20 lat
i wymaga modernizacji – zadanie to umieszczono w wieloletniej prognozie finansowej.
W ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „Szatnia
na Medal” w 2020r. przeprowadzono gruntowny remont szatni przy hali sportowej w Tulcach
– wartość zadania po przetargu
128.082,00 zł, dotacja wyniosła
63.000,00 zł.
W związku z pandemią gminne
obiekty oświatowe zostały wyposażone w urządzenia do dezynfekcji rąk, specjalistyczne środki czystości, termometry do mierzenia
temperatury, w tym 2 nowoczesne
urządzenia pozwalające dokonywać pomiaru zdalnego temperatury u osób wchodzących do obiektów ZS w Kleszczewie i w Tulcach
– łączny koszt 49.077,00 zł.
W ramach dwóch edycji programu finansowanego z budżetu Unii
Europejskiej Polska Cyfrowa projektu Zdalna Szkoła doposażono
gminne placówki w Kleszczewie
i w Tulcach w sprzęt komputero-

Liga e-szkoła

Remont szatni w Tulcach
wy wartości 112.804,71 zł. Zakupiono 41 laptopów i 11 dostępów
do Internetu. 9 laptopów i 1 dostęp do Internetu użyczono szkole w Ziminie.
Z tego samego programu UE
Polska Cyfrowa skorzystaliśmy
również realizując cykl 12 szkoleń komputerowych dla 150 dorosłych mieszkańców w ramach
programu Akademia Kompetencji Cyfrowych. Na zakończenie, 10 laptopów wykorzystywanych do prowadzenia szkoleń
zostało przekazane do ZS w Kleszczewie. Wartość pomocy unijnej
84.000,00 zł.
Gmina skorzystała również
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na przeprowadzenie w 6 grupach łącznie 420 dwugodzinnych zajęć sportowych, dla
ok. 120 uczniów. Udział gminy
3.900,00 zł. Kontynuowano także
program MSiT „Umiem pływać”.
Niestety realizacja programu została przerwana przez pandemię.
Poniesiony koszt to 5.355,00 zł.
Z przerwami kontynuowano także

popularny w ubiegłym roku projekt Liga eSzkoła. Pozyskaliśmy
67.500,00 zł z programu 500+
dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej. W ramach
tej kwoty zostały także zakupione 4 laptopy i przekazane do ZS
w Kleszczewie i w Tulcach.
W odpowiedzi na 2 wnioski złożone na dofinansowanie zespołów
szkół w ramach programu Aktywna Tablica otrzymaliśmy wsparcie
dla ZS w Kleszczewie w wysokości
14.000,00 zł, udział własny w programie to 3.500,00 zł. Zakupiono 6
laptopów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dla SP w Ziminie na pomoce
dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych pozyskano wyposażenie wartości 47.090,00 zł
w ramach 0,4% rezerwy subwencji
oświatowej. W kontekście wydatków oświatowych należy odnotować fakt, iż w związku z wprowadzonymi przez Poznań zmianami
w taryfach komunikacji i objęciu na powrót obowiązkiem zaku-

pu biletów uczniów szkół podstawowych na terenie gmin, zapadła
decyzja o przywróceniu zakupu
biletów dla uczniów z terenu naszej gminy z budżetu gminy (bilet
na strefę biletową B i C).
W ramach unijnego programu
rewitalizacji uzyskaliśmy dofinansowanie i rozpoczęliśmy procedury przetargowe dużego projektu
obejmującego budowę świetlicy
w Nagradowicach, modernizację strażnicy ze świetlicą w Komornikach oraz rewaloryzację
zabytkowego parku oraz stawu w Komornikach. Projekt rewitalizacji będzie realizowany
w latach 2021/2022, jego wartość
5.371.628,31 zł, dotacja z WRPO
wynosi 4.565.884,06 zł.
W ubiegłym roku, w ramach
ogłoszonego przez Komisję Europejską programu WiFi4EU uzyskaliśmy wsparcie w postaci bonu inwestycyjnego w wysokości 15 tysięcy
euro, które to środki zostały wykorzystane na wykonanie 12 punktów
dostępowych do Internetu. (7 punktów wewnętrznych oraz 5 zewnętrznych) na terenie naszej Gminy.
Uzyskanie wsparcia nie było warunkowane udziałem własnym – koszty instalacji zostały w całości pokryte ze środków Unii Europejskiej.
Nasza Gmina została beneficjentem programu współpracy 3 Lokalnych Grup Działania: „Z Nami
Warto”, „Lider Zielonej Wielkopolski” oraz „Trakt Piastów”. Stowarzyszenia zrealizowały wspólnie
projekt pt. „Rowerem przez historię”, którego materialnym efektem
w naszym przypadku jest wiata rowerowa, która została usytuowana
w pobliżu zabytkowego kościoła
w Krerowie na terenie obiektu re-

Wsparcie remontu kościoła w Kleszczewie
c.d. na str. 18 >>>

17

>>>

URZĄD GMINY INFORMUJE

styczeń-marzec 2021 r.

GMINNE INWESTYCJE
I REMONTY
W 2020 r.
GMINNE
ABC

>>> c.d. ze str. 17

Wsparcie remontu kościoła w Tulcach
kreacyjnego w tej miejscowości.
W wyniku programu wytyczono
trasę rowerowa łączącą trzy grody:
Ostrów Lednicki, Grzybno oraz
Giecz. Podróżni przemieszczający
się tą trasą mają do dyspozycji 10
miejsc odpoczynku w postaci wiat
rowerowych, został opracowany
również przewodnik dla turystów.
Gmina Kleszczewo udzieliła wsparcia na remont zabytkowych kościołów w Kleszczewie
oraz w Tulcach. Remont dachu
i wieży kościoła w Kleszczewie
dofinansowano kwotą 80.000,00
zł. Zamontowanie instalacji odgromowej oraz dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele w Tulcach wsparto
sumą 91.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Inwestycje są także realizowane w naszej gminie ze środków
wydzielonych z budżetu na realizację inicjatyw społecznych w sołectwach, a więc z tzw. Funduszu

Tyrolka Krerowo
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Wiata rowerowa w Krerowie
Sołeckiego. Część z tych przedsięwzięć korzysta z dodatkowo
przyznanej puli środków z budżetu Gminy, a także z innych źródeł. Realizacją zadań zajmują się
Sołtysi przy wsparciu Rad Sołeckich, a także mieszkańców, którzy
w niektórych przypadkach uczestniczyli w wykonywaniu prac,
zwiększając w ten sposób wartość projektu. Realizacja odbywa
się przy merytorycznym wsparciu
pracowników Urzędu Gminy.
Do największych powstałych
z FS bądź z udziałem FS inwestycji należą:
– Śródka: budowa placu zabaw
w ramach projektu pn. „Oaza rodzinnego relaksu” – wartość inwestycji 69.310,50 zł, w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł, Urząd
Marszałkowski – Wielkopolska
Odnowa Wsi 30.000,00 zł, budżet gminy 25.310,50 zł. Z tytułu realizacji tego przedsięwzięcia sołectwo zostało jednym z 33

laureatów konkursu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Dodatkowo 4.000,00 zł
przeznaczono na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz
z monitoringiem oraz 2.500,00 zł
na doposażenie OSP Krzyżowniki-Śródka.
– Gowarzewo: tyrolka w ramach doposażenia placu zabaw
– wartość inwestycji 37.797.90
zł, w tym: FS 21.100,00 zł, budżet gminy 16.697,00 zł. Drugi
znaczący wydatek to system monitoringu miejscowości – koszt:
32.460,00 zł, w tym FS 17.300 zł,
budżet gminy 15.160,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł z FS przeznaczono
na zakup mundurów bojowych
dla OSP Gowarzewo.
– Kleszczewo – adaptacja
pomieszczeń strażnicy OSP
w Kleszczewie na potrzeby
Gminnego Centrum Tradycji
i Szkoleń OSP – kwota wsparcia
z FS 42.604,94 zł – na ten cel so-

Zagospodarowanie terenu Tanibórz

łectwo Kleszczewo przeznaczyło
w 2020 roku cały swój budżet.
– Komorniki: zagospodarowanie skweru zieleni – 18.300,00
zł. Sołectwo przeznaczyło również 5.361,01 zł na zakup sprzętu dla OSP Komorniki.
– Krerowo – doposażenie terenu rekreacyjnego w Krerowie, w tym tyrolka – 17.718,00
zł. Na zakup wiaty przystankowej wydatkowano z FS 3.700,00
zł.
– Tanibórz:
„Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji
wielopokoleniowej
społeczności w Taniborzu” –
wydatkowano 7.377,00 zł, w tym:
FS 1.000,00 zł, Urząd Marszałkowski – Wielkopolska Odnowa
Wsi 2.800,00 zł, budżet gminy
3.577,00 zł. Sołectwo przeznaczyło również znaczną kwotę – 10.285,52 zł, na oświetlenie
uliczne. Tę inwestycję umożliwiły dodatkowe środki z budżetu
gminy w wysokości 52.003,24 zł.
– Krzyżowniki: altana rekreacyjna – 17.609,95 zł oraz doposażenie OSP Krzyżowniki-Śródka – 3000,00 zł.
– Nagradowice:
urządzenia
rekreacyjne, w tym min. ścianka wspinaczkowa, most linowy
oraz zestaw siłowni zewnętrznych, łącznie 26.852,96 zł.
– Bylin: odbudowa odwodnienia wsi Bylin – na ten cel sołectwo przeznaczyło ze swego budżetu kwotę 13.023,77 zł.
– Markowice: zakup materiału na budowę ogrodzenia boiska w ramach projektu centrum
rekreacyjno-sportowego, koszt
16.942,36 zł.
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GMINNE INWESTYCJE I REMONTY W 2020 r.

Plac zabaw w Śródce
– Poklatki: doposażenie świetlicy za kwotę 11.573,00 zł. Dodatkowo na uporządkowanie terenu
przed świetlicą oraz doposażenie
placu zabaw sołectwo przeznaczyło 7.300,00 zł.
– Szewce: budowa boiska sportowego z systemem nawadniania,
to inwestycja realizowana od 2019
roku – w roku 2020 roku wydatkowano na ten cel 13.235,30 zł.
– Tulce: budowa skateparku
w Tulcach – to zadanie przygotowywane do wykonania w 2021
roku. W 2020 roku środki z FS
w wysokości 41.800 zł, powiększone o 42.280,47 zł z budżetu gminy zostały wykorzystane na dofinansowanie budowy oświetlenia
ulicznego.
– Zimin: remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 16.593,56 zł, to największy
wydatek budżetu tego sołectwa.
Dodatkowo kwotę 4.500,00 zł
przeznaczono na doposażenie
przedszkola.

Wiata rekreacyjna w Krzyżownikach

Tyrolka w Gowarzewie
Fundusz Sołecki, to przeznaczona na potrzeby sołectw część
budżetu gminy. W 2020 roku
pula FS dla sołectw wynosiła
376.282,00 zł. Łącznie dofinansowano przedsięwzięcia w sołectwach dodatkową sumą z budżetu 151.452,11 zł.
Miniony rok był specyficznym
ze względu na pandemię Covid-19. Ze względu na ogromne
zagrożenia dla zdrowia i życia
mieszkańców przeorganizowano funkcjonowanie wszystkich
gminnych jednostek. Działania te wymagały ponoszenia
sporych nakładów. Niezależnie od rozwiązywania problemów na własnym podwórku,
udzieliliśmy wsparcia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w postaci przeznaczenia 3
etatów telefonistek do kontaktów PSSE z pacjentami. Akcja
była zorganizowana w ramach
Stowarzyszenia Metropolia Po-

znań. Również w ramach tej organizacji została podjęta decyzja
o wsparciu z będących w dyspozycji Stowarzyszenia środków
z programów UE WRPO-ZIT
szpitali kwotą 11.431.000, 00
zł – w związku z koniecznością
dysponowania udziałem własnym zadeklarowaliśmy udział
w wysokości 25.000,00 zł (płatne w 2021 roku).
Niezależnie do ponoszonych
dodatkowych kosztów na walkę z pandemią, odnotowaliśmy
też znaczne straty dochodów
w gminnej komunikacji.
Rok 2020 to również bardzo
szczególna rocznica dla polskich
gmin – XXX LAT OD REAKTYWOWANIA SAMORZĄDU
w naszym kraju. Dla większości
mieszkańców, szczególnie tych,
którzy urodzili się już w czasie
funkcjonowania ustroju samorządowego, to być może fakt nieistotny, ale zapewne dla wielu,

zwłaszcza tych, którym dane było
tworzyć podwaliny dla nowego
ustroju samorządowego to doniosła rocznica.
Przez 30 lat gmina Kleszczewo
zmieniła swe oblicze z typowo rolniczej na wielofunkcyjną, realizującą zadania samodzielnie, bądź
w szeroko rozwiniętej współpracy
z innymi samorządami.
Jaki jest obecnie poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz jakie jest tempo rozwoju gminy świadczą wyniki
badań statystycznych i rankingów. Do najbardziej prestiżowych należy doroczny ranking
dziennika Rzeczpospolita, w którym w 2020 roku w kategorii
gmin wiejskich znaleźliśmy się
na 29 miejscu na 1537 gmin.
To nieco gorzej niż 12 miejsce
z roku 2019, ale wciąż bardzo dobre biorąc pod uwagę jak liczna
jest konkurencja.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Ściana wspinaczkowa i most linowy w Nagradowicach
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„Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy, terminy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczyna akcje informacyjną dotyczącą naboru wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus.
• Prowadzona przez rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju zakłada istnienie silnej, aktywnej,
kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim
jako inwestycja w rodzinę, która
jest fundamentem silnego państwa
opartego na kapitale ludzkim.
• „Rodzina 500+” jest flagowym programem rządu, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin.
Jest największym programem społecznym po transformacji ustrojowej w Polsce, który odmienił życie
wielu rodzin.
• Dzisiaj, w dobie pandemii, to wsparcie jest dla wielu rodzin gwarantem
bezpieczeństwa.
• Rządowy program „Rodzina 500+”
– za który odpowiada Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej – zapewnia rodzicom nawet rocznie
6000 zł na dziecko, a długi okres finansowania – trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez
niego pełnoletniości – powoduje,

że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł na jedno dziecko.
To inwestycja w przyszłość dzieci,
w przyszłość wspólnoty.
• Od początku trwania programu,
czyli od kwietnia 2016 r. do końca roku 2020 do rodzin trafiło już
134,4 mld zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje blisko 6,6 mln
dzieciom.
• Transfery pieniężne z rządowych
programów – Rodzina 500 plus, ale
też Dobry Start – przyczyniają się
do zapewnienia dzieciom solidnego wykształcenia, odpowiedniego
odżywiania i leczenia, a także pozwala rodzinom na zwiększenie wydatków m.in. na edukację (książki
i pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci), a także rekreację.

Zmiany terminów
• W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu
świadczeniowego oraz terminem
składania wniosków o świadczenie
wychowawcze.

Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy
z rządowego programu Rodzina 500+

Od 1 lutego online
empatia.mrips.gov.pl

Od 1 kwietnia osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie Rodzina 500+

Komu
przysługuje
świadczenie

?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko,
które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia
sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać
wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Wniosek online
Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego
możesz to zrobić w prosty sposób przez internet.
Dostępne są 3 kanały:
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS
Wniosek w urzędzie
Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Kiedy
otrzymam
świadczenie

?

Jak
otrzymam
pieniądze

?

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek
w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli
wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie
przysługiwać będzie od miesiąca, w którym
złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do
końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty
świadczenia wychowawczego.
Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla
siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.

gov.pl/rodzina

• Od 2021 r. prawo do świadczenia
„500+” będzie ustalane na okres
od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
• Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1
czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia,
przez bankowość elektroniczną
lub przez portal PUE ZUS.
• Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie
lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Wypłata świadczeń
• Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie
do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie
do 30 czerwca tego roku.
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• W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja
danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego
świadczenia z wyrównaniem
od czerwca nastąpi nie później
niż do 31 lipca tego roku.
• Jeżeli osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie
od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia
z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31
sierpnia tego roku.
• Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia
wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone
od miesiąca złożenia wniosku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze
zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
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Rządowy program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do
ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.
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Świadczenie 500 zł to długofalowa
inwestycja. Kto otrzyma świadczenie?

Rządowy program „Rodzina 500+” to inwestycja w polskie rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede
wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy
społecznej.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać
także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde
dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł
miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

6,6 mln

dzieci korzysta
z rządowego programu
„Rodzina 500+”

Kto otrzyma świadczenie w przypadku,
gdy rodzice są po rozwodzie?
Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest
pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym
sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie
przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej
miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł
miesięcznie.

Kto wypłaca świadczenie?
Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach,
a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących
świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub
w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy
społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie
np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego
na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja
2022 r., należy złożyć wniosek.
Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online
przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub
przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację
o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.
Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu
na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.
Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji
administracyjnej.
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e-Urząd Skarbowy już otwarty
Na podatki.gov.pl
wystartowała nowa usługa
Ministerstwa Finansów (MF)
i Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) – e-Urząd
Skarbowy (e-US).

T

eraz w jednym miejscu można szybko i wygodnie załatwić
sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym,
na poczcie czy w banku.
Od 1 lutego 2021 r. dostępny
jest już pierwszy pakiet e-usług.
Kolejne będą dodawane etapami
do września 2022 r.
e-Urząd Skarbowy umożliwia
załatwienie wielu spraw online –
bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu i o każdej porze. Po zalogowaniu do serwisu
można uzyskać dostęp do swoich
aktualnych danych podatkowych,
a także m.in. rozliczyć PIT, złożyć
pismo do urzędu skarbowego czy
opłacić należności przy pomocy
elektronicznych płatności on-line. Z czasem serwis będzie rozbudowywane o kolejne funkcjonalności.

– Dzięki nowej platformie usług
elektronicznych załatwianie spraw
podatkowych stanie się łatwiejsze
i wygodniejsze. e-Urząd Skarbowy to kolejny ważny krok w stronę
nowoczesnej, przyjaznej i dostosowanej do potrzeb klientów administracji – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej
w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Usługi i funkcjonalności
e-Urzędu Skarbowego
Na początku (od 1.02.2021)
e-Urząd Skarbowy będzie oferował:
• Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku,
działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
• Integrację z usługą Twój e-PIT

• Informację o nałożonych mandatach
• Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
• Możliwość
płatności
online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT,
PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych
i mandatów). W serwisie będzie
dostępna historia płatności online
• Możliwość złożenia w formie
elektronicznej niektórych pism
(np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet
innych zobowiązań). Dostępna
będzie historia wysłanych dokumentów

Usługi i funkcjonalności
planowane w kolejnych
etapach to m.in.:
• e-zaświadczenia
• integracja z serwisem e-TOLL
• usługi dla notariuszy i komorników sądowych
• usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania
informacji o stanie spraw.

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów
• Akcja składania zeznań PIT
za 2020 r. potrwa do 30 kwietnia 2021 r.
• Przypominamy
emerytom
i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.
W tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A,
mogą:
• złożyć samodzielnie zeznanie
roczne, albo
• nic nie robić do 30 kwietnia –
wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r.,
automatycznie wygenerowane
w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa
do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie – najłatwiej w usłudze twój
e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.
gov.pl.

22

W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3.
miesięcy.
Ważne: aby uzyskać zwrot nadpłaty, zgłoś swój rachunek bankowy
do urzędu skarbowego – możesz
to zrobić w zeznaniu podatkowym
lub na formularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej
i jest aktualny, nie musisz nic robić.

Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy
otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać
wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.
Emeryci i renciści, którzy
otrzymali jeden PIT-40A i chcą,
by wskazana w ubiegłym roku
OPP otrzymała ich 1% podatku, nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii. Jeśli
natomiast stan epidemii byłby odwołany, to emeryt/rencista będzie
musiał sam złożyć PIT-OP lub zeznanie PIT-37 lub PIT-36.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1% na tę
samą organizację co w ubiegłym
roku, również nie musi nic robić.
Urząd skarbowy zrobi to za niego
za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.
Jeśli jednak chciałby zmienić
swój wybór (a otrzymał w tym
roku PIT-11A) – będzie musiał
wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie PIT-37. Z formu-

larza PIT-OP mogą bowiem skorzystać tylko ci, którzy otrzymali
od ZUS-u PIT-40A.
Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP
musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy
złożysz je sam, czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez KAS – nie składaj
PIT-OP.

URZĄD GMINY INFORMUJE
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Od 1 stycznia 2021 r. obsługa największych firm
w jednym miejscu
• Największych
podatników
obsługuje jeden urząd skarbowy w Polsce – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
• Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych
podmiotach gospodarczych.
• Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych.

O

d 2021 roku obsługa największych firm w Polsce została przeniesiona do wyspecja-

lizowanego urzędu skarbowego
o zasięgu krajowym, który powstał na bazie I Mazowieckiego
Urzędu Skarbowego w Warszawie.
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe zajmować się będą obsługą
średnich i dużych firm oraz innych
podmiotów ważnych dla gospodarki, a obsługa mniejszych podmiotów z kapitałem zagranicznym
przeniesiona została do zwykłych
urzędów skarbowych.
I Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie obsługiwać będzie
podmioty z całego kraju, któ-

re prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro).
Jemu też została przypisana obsługa NBP, banków państwowych i krajowych oraz banków
hipotecznych, a także krajowych
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, podatkowych spółek kapitałowych i spółek giełdowych.
Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepisów prawa. Firmy nie muszą
zatem aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia
2020 r.:
• w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu,
do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu
skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2456),
• zmieniającym rozporządzenie
w sprawie właściwości organów
podatkowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2410).

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika
• Jako
płatnik
(pracodawca) masz obowiązek podać
w formularzu podatkowym
poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
• Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd
skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
• Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój
e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

W

ypełniasz PIT dla pracownika – wpisz poprawny PESEL
lub NIP
Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem
jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy
9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym
do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.
Prawidłowo wpisany NIP lub
PESEL pozwoli na jednoznaczną
identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie
podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój
e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto
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podatnik (pracownik) zaloguje się
do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących,
na które składają się m.in. PESEL
lub NIP, złoży zeznanie podatkowe
przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot
nadpłaty podatku.
Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL
lub NIP
Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Może złożyć wniosek o jego
nadanie do organu właściwego
(urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz
z dokumentami, które potwierdzają
dane wskazane we wniosku.
Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru
PESEL (dla cudzoziemca) jest:
• organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika
(pracownika),
• organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się
zameldować,
• Urząd Dzielnicy Warszawa –
Śródmieście (ul. Nowogrodzka

43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.
Niezbędne informacje i wzór
wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl (link
otwiera się w nowym oknie), również w języku angielskim i ukraińskim.
W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest
dostępny na podatki.gov.pl (link
otwiera się w nowym oknie).

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/
23
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Zintegrowane Centrum Opieki – nabór do projektu
Bezpłatne wsparcie dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich.
nia indywidualne szkolenia i poradnictwo w zakresie pielęgnacji
osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo
podczas opieki. Opiekunowie mają
możliwość skorzystania ze ws parcia fizjoterapeuty, pielęgniarki
a także psychologa.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
• Gmina:
Kleszczewo,
Kórnik, Komorniki, Mosina- tel.
502‒215‒531
• Gmina: Buk, Stęszew, Suchy Las,
Dopiewo- tel. 797‒526‒129

Zintegrowane Centrum
Teleopieki i Centrum Usług
Domowych
Oferta skierowana jest do osób
mieszkających samotnie lub przebywających w domu przez znaczną
część dnia samemu, potrzebujących
wsparcia z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.
Osoba przystępująca do projektu
otrzymuje bransoletkę z guzikiem
alarmowym oraz prosty w obsłudze aparat telefoniczny. W sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia może
wykonać połączenie alarmowe, tj.
skontaktować się z Teleasystentem,
który podejmuje odpowiednie działania – np. wzywa służby ratunkowe, powiadamia osobę kontaktową
itp. W trakcie wykonania połączenia
przez guzik alarmowy (tak zwane
„połączenie czerwone”) Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie
kluczowych informacji służbom
medycznym (np. o przyjmowanych
lekach, alergiach, jednostkach chorobowych itp.). W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również
z tak zwanych „połączeń zielonych”,
czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu

samotność lub potrzebuje dodatkowych informacji. Ponadto raz
w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby
sprawdzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu.
Centrum Teleopieki działa 24
godziny na dobę, 365 dni w roku.
Dodatkowo w ramach Centrum
Usług Domowych istnieje możliwość skorzystania z usług zespołu medycznego: pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa.

Zakres usług ustalany jest indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Wszystkie
usługi realizowane są w miejscu
zamieszkania podopiecznego.

także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość
na terenie powiatu poznańskiego.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.
Dotacja wynosi 100% na:
• demontaż, pakowanie, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
• zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie.
Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających
azbest pochodzą z budżetu powiatu poznańskiego, gminy oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Wnioski będą przyjmowane
do 30.07.2021 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich

wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest (akt
notarialny, odpis księgi wieczystej
lub inne);
• zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej
sytuacji prawnej nieruchomości);
• pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez
pełnomocnika);
• wypełniony formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy
de minimis (jeżeli wnioskodawca
zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku);
• wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5
wniosku).

Centrum Wsparcia
Opiekunów Faktycznych
To usługa skierowana dla opiekunów
osób
korzystających
z Centrum Teleopieki i Usług
Domowych. Realizowana jest
w warunkach domowych i zapew-

Projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz
Centermed Poznań Sp z o.o.,
współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‒2020 na terenie
następujących gmin: Kleszczewo, Kórnik, Komorniki, Mosina, Buk, Stęszew, Suchy Las,
Dopiewo.

Azbest

U

rząd Gminy Kleszczewo przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Wnioski
można
pobrać
ze strony www.kleszczewo.pl lub
w Urzędzie Gminy Kleszczewo,
ul. Poznańska 4 (pokój nr 6), tel.
61‒8176‒017/020/033 wew. 124.
Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, posiadające lub
mające w zarządzie nieruchomość
na terenie powiatu poznańskiego,
na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po złożeniu wniosku
do urzędy gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Do skorzystania ze środków
finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez
w/w podmioty uprawnione stają się
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Jednocześnie
przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru
wykonania robót budowlanych
przynajmniej na 30 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczęcia.
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Z obrad Rady Gminy

27

stycznia 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następujących
sprawach:
1.Uchwała Nr XXVI/200/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021‒2040
2.Uchwała Nr XXVI/201/2021 w sprawie Budżetu gminy na 2021 r.
3.Uchwała Nr XXVI/202/2021 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
4.Uchwała Nr XXVI/203/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji poprzez przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji
5.Uchwała Nr XXVI/204/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w obronie prawdy,
godności i wolności człowieka.
6.Uchwała Nr XXVI/205/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji poprzez pilne przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.

24

lutego 2021 r. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następujących spra-

wach:
1. Uchwała Nr XXVI/206/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
2. Uchwała Nr XXVII/207/2021 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.
3. Uchwała Nr XXVII/208/2021 w sprawie wskazania wstępnych
miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
4. Uchwała Nr XXVII/209/2021 sprawie wyrażenia zgody na zbycie
udziałów gminy Kleszczewo w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.
5. Uchwała Nr XXVII/210/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020‒2027.
6. Uchwała Nr XXVII/211/2021 sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2021r.
7. Uchwała Nr XXVII/212/2021 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021‒2040.

<<<

1. Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu
– przypadki ptasiej grypy, ASF
2. Działalność Gminnej Spółki Wodnej
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 16 lutego 2021 r. było:
1. Funkcjonowanie nauczania on-line w czasie pandemii, występujące problemy (przeprowadzanie kartkówek, sprawdzianów; – poziom absencji uczniów i jej powody; – kontakt wizualny z uczniami
– używanie kamer)
2. Działalność GOKiS w czasie pandemii, funkcjonowanie w sieci
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej
w dniu 17 lutego 2021 r. była:
1. Realizacja funduszy sołeckich za rok 2019 i 2020
2. Dotacje unijne.
3. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych
4. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy
Przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 25 lutego 2021 r. było: omówienie
wniosków złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego.
A. Zdobylak

Z posiedzeń komisji Rady
Gminy

W

dniu 14 stycznia 2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji
rozpatrzyła:
• Petycję złożoną w dniu 15 grudnia 2020 r. przez Pana Arkadiusza Rakoczego w interesie publicznym, w zakresie między innymi
szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2,
• Petycję złożoną w dniu 21 grudnia 2020 r. przez Panią Teresę Garland, przedstawiającą się jako” Zaprzysiężony Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego” dotyczącą obrony prawdy,
godności i wolności człowieka.
• Petycję złożoną w dniu 05 stycznia 2021r. przez Pana Ł. M. w interesie publicznym, w zakresie między innymi szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2,
Przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 19 stycznia 2021 r. było:
• Omówienie projektu WPF oraz Budżetu na 2021 r.
• Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 lutego była:
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PROJEKT REHABILITACJI DZIECI
Z MÓZGOWYM
PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym
porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:
• za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adresem www.orsk.ump.edu.pl/wrpo
• za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy
kwaliﬁkacjempd@orsk.ump.edu.pl w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
z dopiskiem „kwaliﬁkacje - MPD” – zalecamy list polecony,
• osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G,
parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwaliﬁkacje - MPD”.
DRUK FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ ŚWIADOMEJ ZGODY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE SZPITALA www.orsk.ump.edu.pl
W ZAKŁADCE PROJEKTU – PODGLĄD PO KLIKNIĘCIU W POST ZNAJDUJĄCY SIĘ W AKTUALNOŚCIACH
LUB W ZNAKI UNIJNE W PRAWYM GÓRNYM ROKU STRONY
→ PROJEKT W RAMACH WRPO 2014+

Proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wsparty technologicznie przy pomocy robotów i wirtualnej
rzeczywistości jest wyzwaniem współczesności.

Dzięki uruchomieniu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu projektu pn. ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem
dziecięcym w województwie wielkopolskim” wsparty technologicznie proces rehabilitacji jest dostępny dla dzieci z Wielkopolski.
Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne, doﬁnansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach WRPO 2014-2020.
Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21,
u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl
oraz pod numerem telefonu (61) 8 310 178 oraz 512 019 831.

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY
IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331, 61 83 10 132, fax. 61 83 34 421

www.orsk.ump.edu.pl
orsk@orsk.ump.edu.pl
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Być Kobietą
Obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet, miał w tym pandemicznym
czasie nietypowy akcent. Stało się to za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kleszczewie, który zrealizował z tej okazji krótką filmową produkcję.
„Być Kobietą” to utrzymany
w ciepłym toniee, trwający 20 minut film, który przybliża widzom
sylwetki pięciu wyjątkowych,
współpracujących z GOKiS kobiet. W gronie występujących pań
znalazły się instruktorki zajęć artystycznych – Cenia Przybylska

Karolina Karpińska

i Marysia Gowarzewska, a także
znane wielu mieszkańcom naszej
gminy społeczniczki – Jolanta Fludra, Karolina Karpińska i Anita
Błażejewska. Bohaterki opowiadają o rzeczach im bliskich, takich
jak przyjaźń, własne miejsce, czy
tytułowa kobiecość.

Marysia Gowarzewska

Film spotkał się z życzliwym
przyjęciem użytkowników Internetu – można go obejrzeć na profilu Facebook i kanale YouTube Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kleszczewie.
MF

Anita Błażejewska

Jolanta Fludra

Cenia Przybylska
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Akcja Zima inna niż wszystkie

N

arodowa
kwarantanna
wprowadzona z powodu
pandemii na okres tegorocznych
ferii zimowych (4‒17 stycznia) spowodowała konieczność
szybkiej zmiany programu Akcji Zima, czyli atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Wprowadzony krótko przed
przerwą w nauce zakaz organizowania zajęć stacjonarnych chyba
nikomu się nie spodobał. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie wybrnął z tej sytuacji przenosząc wszystkie zaplanowane zajęcia do Internetu. Minusem tego rozwiązania był brak
możliwości spotkania się „twarzą
w twarz” prowadzących z uczestnikami zajęć i nawiązania potrzebnych relacji. Z drugiej strony – warsztatów było dwukrotnie

więcej niż pierwotnie planowano i wszystkie były bezpłatne
oraz bardziej dostępne (bez limitów w zapisach). Tym sposobem
– za pomocą kanałów GOKiS
na portalach YouTube i Facebook przez cały okres ferii transmitowane były dwa razy dziennie
filmy zachęcające do kulturalnej
i rekreacyjnej aktywności. Publikacje zaplanowano w dwóch blokach – dla przedszkolaków rytmika i plastyka, natomiast dla
młodzieży warsztaty cukiernicze,
kulinarne, kreatywne, plastyczne
i zajęcia pantomimy.
Nieco inaczej rzecz miała się
w przypadku zajęć kierowanych dla sportowców posiadających licencje zawodnicze Polskich
Związków Sportowych, które mogły być kontynuowane w reżimie

Zajęcia plastyczne

Rytmika

Zajęcia cukiernicze

Zajęcia kreatywne

sanitarnym. Z tej okazji skorzystały sekcje tenisa stołowego i karate Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kleszczewie, ku wielkiej uciesze młodych adeptów
tych specjalizacji.
W programie Akcji Zima 2020
znalazły się także dwa ciekawe wydarzenia – koncert online

Wujka Ogórka, a także plenerowa
gra miejska przygotowana przez 8
DH Pasieka w Kleszczewie. Piszemy o tym w osobnych artykułach.
Tegoroczna Akcja Zima była
współfinansowana ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
MF

Pantomima

Wujek Ogórek zagrał dla najmłodszych

W

ostatnim dniu zimowych
ferii, w ramach Akcji Lato –
na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie,
wystąpił ulubieniec najmłodszej
publiczności – Wujek Ogórek.
Pod pseudonimem tym kryje się
Przemysław Urbaniak, muzyk
posiadający w swojej dyskografii już trzy pełne i trzy mini albumy skierowane do dziecięcego audytorium. Artysta znany
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jest przedszkolakom w całej Polsce. Koncertuje i prowadzi zajęcia muzyczne. Dla naszej społeczności wystąpił już po raz trzeci,
z czego dwukrotnie w formie online – z powodu pandemii.
Koncert
publikowany
był
na żywo za pomocą Internetu, dostęp do transmisji był bezpłatny,
a nagranie obejrzane zostało do tej
pory już ponad 1,5 tysiąca razy.
MF
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PROSTO Z PÓŁKI
ALFRÉD WETZLER

UCIECZKA
Z AUSCHWITZ

Oparta na faktach powieść
uciekiniera z Auschwitz. Bohatera, którego odwaga uratowała życie dziesiątków tysięcy ludzi.
Wiosną 1944 roku, po niemal
dwóch latach nieustającego strachu, głodu, bestialskich mordów
i nieludzkiego traktowania, dwóch
słowackich Żydów uciekło z Auschwitz. Zabrali ze sobą dokumen-

ty – plany obozu, krematoriów i komór gazowych, spisy tysięcy ludzi
skazanych na śmierć tylko dlatego,
że urodzili się w niewłaściwym kraju lub niewłaściwej rodzinie. Obaj
wiedzieli, że bez twardych dowodów
nikt nie uwierzy w to piekło na ziemi. Najbardziej przekonująca okazała się etykieta zerwana z kanistra
z cyklonem B, początkowo służącego do odkażania baraków i odzieży, później używanego do szybkiej
i efektywnej eksterminacji więźniów.
Dzięki nim świat po raz pierwszy zyskał niepodważalne dowody na koszmar panujący za pilnie
strzeżonym ogrodzeniem z drutu
kolczastego.
Ucieczka z Auschwitz to sfabularyzowane – ale nadal w pełni
prawdziwe – wspomnienia Alfréda
Wetzlera z lat katorgi. Fragment
historii ludzkości, o którym wszyscy chcieliby zapomnieć, ale każdy
ma obowiązek pamiętać. Wstrząsające świadectwo zła oraz dowód
ludzkiej siły, wiary i niezłomności.
Film na podstawie tamtych wydarzeń jest słowackim kandydatem do Oscara.
Źródło: Wydawnictwo
Marginesy

JOANNA JĘDRZEJCZYK

CZARNO NA BIAŁYM

Jeżeli walczysz, jesteś wojownikiem. Dopóki walczysz.
O zrozumienie siebie i swoich
pragnień. O szczęście.
W życiu Joanny Jędrzejczyk
w ostatnich latach wydarzyło się
wiele. Wkroczyła w ten czas jako
mistrzyni i niepokonana zawodniczka MMA, wzór i inspiracja
dla milionów ludzi. Przegrane
przyszły potem – w życiu zawodowym i osobistym. Utrata tytułu, śmierć przyjaciółki, zdrada.
Jędrzejczyk mówi o tym otwarcie, ponieważ wie, że życie nie
jest nieustannym pasmem zwycięstw. Czasami odpowiadamy
nie tylko za złe wybory, nie tylko za własne. Niekiedy potrzebne są zmiany, nawet najbardziej
bolesne. Bywa, że przegrywamy
bitwę, żeby wygrać wojnę.
Czarno na białym to opowieść o tym, że aby uszczęśliwić
innych, musimy sami być szczęśliwi. Że stając się lepszymi
ludźmi, możemy osiągnąć dużo
większy sukces w różnych dziedzinach. Ta historia uczy, jak

korzystać z czegoś, na co ciężko się pracowało. JJ dojrzała do tego, by cieszyć się życiem, co nie przeszkodziło jej
w stoczeniu prawdopodobnie
najlepszej walki w historii kobiecego MMA. Walki, która
na zawsze zmieniła definicję
słowa „przegrana”.
Joanna już niczego nie musi
udowadniać. Nawet sobie.
Źródło: Wydawnictwo
Burda
Wybrała V.L.

Walentynkowy musical

Z

okazji Walentynek – święta zakochanych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie zaprosił przewrotnie na piękną opowieść
o sile miłości dwojga przyjaciół. Zrealizowany w muzycznej odsłonie
spektakl „Królowa Śniegu” oparty
był na motywach znanej wszystkim
baśni Christiana Andersena.
Oniryczna opowieść o głębokiej,
choć wystawionej na próbę przyjaźni Kaja i Gerdy, historia młodzieńczej
miłości opowiedziana była dawnymi

piosenkami w nowych aranżacjach.
Spektakl łączył muzykę z elementami tańca baletowego, czy pantomimy.
W roli Gerdy i Królowej Śniegu wystąpiła aktorka i wokalistka – YoenNa,
w roli Kaja i Mędrca – baletmistrz Filip Masłowski. Przy akompaniamencie Patryka Przybylaka wystąpili także
aktorzy-cyrkowcy z Obszaru Działań
Twórczych „SOMA”. Spektakl, z wiadomych przyczyn, dostępny był bezpłatnie w wersji on-line za pośrednictwem portalu YouTube.
MF
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

Zuchowe ferie zimowe…

9

stycznia w ramach ferii zimowych odbyło się spotkanie
zuchowe.
W ramach imprezy zorganizowane zostały różnorodne zajęcia z propozycji programowej
Z.I.M.A (Zimowe Igrzyska Mieszanych Aktywności). Zuchy
otrzymały do wykonania kilka zadań z kategorii: podejmij wyzwanie, baw się oraz rozwiń się, m.in.
ulepienie bałwana, przygotowanie
gry planszowej, wykonanie pocztówki.
Nie zabrakło także śpiewania,
pląsania i innych zuchowych obrzędów.
pwd. Anita Błażejewska HO

Harcerze działają

D

rużyna
Harcerska
im.
Jana Bytnara „PASIEKA”
w Kleszczewie, mimo trudnej
sytuacji epidemiologicznej, nadal działa.
W naszej drużynie nastąpiło
kilka zmian. Nową drużynową
została sam. Karolina Wartecka,
przyboczną sam. Zuzanna Mieloch, a opiekunem jest ponow-

nie phm. Hanna Doroszewska-Furmanek.
Dzięki życzliwości Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu możemy prowadzić zbiórki harcerskie, za co jesteśmy ogromnie
wdzięczni. Spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym, raz
w tygodniu.
W ostatnich miesiącach wzięliśmy udział w Dniu Papieskim,
przekazaliśmy
Betlejemskie
Światło Pokoju w kleszczewskim kościele oraz na ręce Wójta Gminy Kleszczewo i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu. Podczas ferii zimowych
zorganizowaliśmy grę terenową
„Zimowe Potyczki”.
Wszystkich chętnych do włączenia się do harcerskiego życia naszej drużyny zapraszamy
do kontaktu z drużynową.
CZUWAJ!

Hufcowy Festiwal Piosenki
Zuchowej i Harcerskiej

W

poniedziałek 15 lutego 6
Gromada Zuchowa „Leśne
Gawroszki” z Gowarzewa nagrywała piosenki na Hufcowy Festiwal
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.
Nie zdradzimy jeszcze co zaśpiewaliśmy, ale powiemy Wam, że
wyszło nam genialnie!
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To zuchy, to zuchy,
co tu dalej kryć.
To zuchy, to zuchy,
dobrze zuchem być!
Harcerstwo sprawia,
że nawet poniedziałki
są fajne!
pwd. Anita Błażejewska HO

„Zimowe potyczki”, czyli
gra terenowa dla dzieci

F

erie zimowe to doskonała
okazja do zabawy i aktywnego spędzania czasu.
W ramach corocznej „Akcji
Zima” harcerze z 8 DH „Pasieka” z Kleszczewa we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie zorganizowali i przeprowadzili dla
dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym grę terenową
– oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zadania polegały m.in. na rozwiązaniu zagadek
i szyfrów.
W grze terenowej wzięło udział
5 dzieci wraz z rodzicami. Ostatnim jej elementem był był konkurs plastyczny o tematyce
„PANI ZIMA”. Zwycięzcą został
6-letni Bartek. Gratulujemy wygranej!
pwd. Anita Błażejewska HO

styczeń-marzec 2021 r.

HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

Dzień Myśli Braterskiej 2021

D

zień Myśli Braterskiej to jedno z ważniejszych świąt dla
zuchów, harcerzy i skautów na całym świecie. Z tej okazji zuchy z 6.
GZ „Leśne Gawroszki” spotkały
się wspólnie 19 lutego, aby świętować. Tego dnia po raz pierwszy
usiedliśmy przy świeczkowisku
śpiewając nasze ulubione piosenki. Niespodzianką dla zuchów
był koncert Wujka Ogórka, któ-

ry przygotował dla zuchów mnóstwo atrakcji. Zuchy wykonały
również kartki z życzeniami dla
siebie wzajemnie.
Wieczór ten okazał się wyjątkowy dla Druhny Wiktorii Wasiak, przybocznej „Leśnych Gawroszków”, która tego dnia złożyła
Przyrzeczenie Harcerskie. Gratulujemy!
pwd. Anita Błażejewska HO
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ZARZĄD KOŁA TOWARZYSTWA PAMIĘCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – KLESZCZEWO
Zwraca się z uprzejmą prośbą

o przekazanie
1% podatku
w rozliczeniu rocznym
z Urzędem Skarbowym na adres:
ZARZĄD GŁÓWNY TPPW W POZNANIU

Koniecznie zaznaczając KOŁO KLESZCZEWO

KRS 0000066835
Dzięki Państwa pomocy możemy kontynuować pamięć
o naszych przodkach wywodzących się z naszej Gminy,
którzy walczyli o Niepodległość, otaczając opieką
w sposób trwały i widoczny ich mogiły oraz przybliżając
ich sylwetki.
W imieniu Zarządu Koła TPPW
HALINA KOWALEWSKA
Prezes Koła TPPW – Kleszczewo

Bądźmy sobą
i spełniajmy swoje
marzenia

W

dzisiejszym świecie szczególnie młodzi ludzie są
narażeni na ogromną presję ze
strony otoczenia. Młodzież, która dopiero wkracza w dorosłe życie żyje w ciągłym stresie, często
nie potrafi cieszyć się z małych
rzeczy.
Odkąd pojawiły się social media ludzie coraz częściej porównują się z innymi, przez co obniża
się ich samoocena, pragną osiągnąć to, co nieosiągalne. Powinniśmy cieszyć się z każdego naszego
sukcesu i robić to co nas interesuje, to w czym jesteśmy dobrzy.
Mówimy dość narzucaniu określonej ścieżki przez innych. Mówimy dość porównywaniu się z
innymi. Każdy z nas ma prawo
wybrać własną drogę, która będzie nas satysfakcjonować.
Bądźmy sobą bez względu na
wszystko i nie bójmy się spełniać swoich marzeń. Nasz pro-

jekt ma pomóc zrozumieć młodym, że warto być zawsze sobą
i spełniać swoje marzenia, nawet
jeśli wszyscy wokół mówią, że są
nierealne.
Projekt NarracJA realizowany
jest w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, ze względu na
obecną sytuację publikowany jest
głównie na Facebooku oraz Instagramie.
Weronika Świątczak
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Klub Samopomocy w nowych pomieszczeniach

Z

ajęcia Klubu Samopomocy
od stycznia 2021 roku odbywają się w nowym budynku. Wójt
Gminy Kleszczewo przeznaczył
pomieszczenia po Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie
na działalność Klubu Samopomocy. Klubowicze są bardzo zadowoleni i dumni, że spotkało
ich takie wyróżnienie. Pomieszczenia zostały odmalowane, odnowiono podłogi oraz kupiono
nowe wyposażenie- stoły i krzesła, w trakcie remontu wyposa-

żono kuchnię w nowe meble oraz
sprzęt AGD.
Nasze nowe pomieszczenia
mają dużą przestrzeń jest w nich
tyle miejsca, że uczestnicy mogą
spokojnie poruszać się po pracowniach, bez baw, że będą przeszkadzać innym. Dodatkowym atutem
nowej siedziby Klubu jest pokój
odpoczynku i wyciszenia
Uczestnicy tworzą prace dekoracyjne, stolarskie, szyją ręcznie
i maszynowo, realizują duże projekty w technice makramy.
M. Radzińska

O tuleckim lesie

4

lutego w tuleckim lesie spotkaliśmy się z przedstawicielami Nadleśnictwa Babki. Poza
mieszkańcami Tulec oraz przedstawicielami naszej Rady Gminy gościliśmy również sąsiadów
ze Szczepankowa, Swarzędza oraz
Zalasewa.
Przedstawiliśmy nasze uwagi
i obawy związane z licznymi wyrębami prowadzonymi w ostatnich
latach w naszym lesie. Podkreśliliśmy zwiększającą się rolę społeczną lasu, zwłaszcza w dobie pandemii. Pomimo zimowego chłodu
dyskusja była niezwykle ciekawa
i gorąca. Być może argumenty prezentowane przez NB nie zawsze
nas satysfakcjonowały, staraliśmy
się jednak zrozumieć i docenić racje drugiej strony.
Przedstawiciele NB argumentowali swoje działania tym, że drzewostan ma już 100 czy nawet 120 lat,
że wycinka jest konieczna, bo o ile
dęby mogą dalej rosnąć, to sosny
i jesiony stają się coraz słabsze.
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Częściej chorują i nie są już zdatne
do przerobu. Leśniczy podkreślali,
że w żadnym miejscu nie mają intencji zmniejszać powierzchni lasu.
W każde wycięte miejsce stosują nasadzenia. Z dobrych, choć chwilowych wieści, jest ta, że na ten rok
więcej wycinek ma już nie być.
W rozmowie padł też temat bytujących w naszym lesie wilków.
Panowie potwierdzili, że od 3 lat
wilki są. Leśniczy cieszy się z bytowania tych drapieżników. Potwierdza, że nie są one zagrożeniem dla
ludzi, bo unikają ich jak mogą. Są
zagrożeniem dla psów, ale tylko
tych puszczanych luzem.
Zastępca nadleśniczego obiecał wpisać do planu zrobienie odpowiedniego odsączenia kawałka
drogi leśnej na odcinku w Tulcach,
gdzie wybija woda i notorycznie tworzy się błotna kałuża, która po przejechaniu sprzętu ciężkiego stanowczo utrudnia poruszanie
się zarówno pieszym, jak i wózkom
czy rowerom.

Spotkanie pokazało, że z każdej strony lasu mieszkańcy są zaniepokojeni skalą wycinki. Temat
na pewno będzie kontynuowany. Z naszej strony odpowiednie
konsultacje prowadzimy również
z KDO (Komisją Dialogu Obywa-

telskiego ds. środowiska przy radzie miasta Poznania) by wspólnie
z mieszkańcami wszystkich terenów wokół lasu działać na rzecz
jego trwałości i funkcjonalności
społecznej.
Stowarzyszenie Teraz Tulce
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Balik karnawałowo – walentynkowy w przedszkolu
w Ziminie

11

stycznia 2021 r. w Przedszkolu w Ziminie, w grupie „Misiaczków” i „Tygrysków”
odbył się Balik karnawałowo-walentynkowy. Tego dnia dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek. Wystrój sali balowej nawiązywał do Walentynek
i wprowadził radosny nastrój oraz
zachęcał wszystkich do wesołej
zabawy. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach i tańcach
przy swoich ulubionych utworach.
Podczas przerw w zabawie była
chwila relaksu przy poczęstunku.
Był to niezwykły dzień, pełen radosnych i tanecznych wrażeń.
K. Pieczyńska, E. Ulman

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz
Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU
SZKOLNO‑PRZEDSZKOLNEGO W ZIMINIE
w wymiarze ½ etatu

Wymagania aplikacyjne na w/w stanowisko zamieszczone są
na stronie www.szkola.zimin.pl w zakładce oferty pracy
33
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Nauka programowania

Zima, zima, zima…

W

klasach 1‒3 nauczyciele
prowadzą nowoczesne zajęcia realizujące podstawę programową z wykorzystaniem gry
Scottie Go. Uczniowie nie tylko
uczą się programowania, ale również rozwijają logiczne myślenie,
kreatywność, myślenie matematyczna i problemowe oraz trudną sztukę współpracy i współdziałania. Nasze zaangażowanie
i uśmiechy mówią wszystko.
A. O.

T

akiej zimy nie było od wielu lat… Tym chętniej dzieci
z klas I-III Zespołu Szkół w Kleszczewie korzystają z jej uroków. W-f
na świeżym powietrzu to zupełnie
coś innego. Zabawy na śniegu, lepienie bałwanów, wyścigi na sankach i jazda z górki- to jest to!

Każda z klas edukacji wczesnoszkolnej z Kleszczewa chętnie korzysta z ośnieżonego boiska
i górki. Szkolne sanki uatrakcyjniają zimowe zabawy i sprzyjają
zdrowej rywalizacji.

Udane „Walentynki” w klasach I-III ZS Kleszczewo

T

o już wieloletnia tradycja
w Zespole Szkół w Kleszczewie: przed „Walentynkami” zaczyna się „serduszkowe”
szaleństwo. Zwykle Pocztę Walentynkową w szkole organizują zuchy i harcerze z Kleszczewa.
W tym roku organizacją zajęły się wychowawczynie edukacji
wczesnoszkolnej. Przygotowania
kartek walentynkowych trwa-

ły dwa tygodnie. Wszyscy chętni mogli przygotować walentynkową niespodziankę dla uczniów
klas I-III, nauczycieli i pracowników szkoły. Wystarczyło wrzucić
swoją „Walentynkę” do skrzynki pocztowej w szkole. W poniedziałek (15.02) nastąpiło doręczanie niespodzianek…
W liczbach (ilość otrzymanych
„Walentynek”) wyglądało to tak:

1 A – 262 szt., 2A – 123 szt., 3A–
71 szt., 1B – 93 szt., 2B – 267 szt., 3B
– 142 szt., 1C – 82 szt., 2C – 65 szt.
Nauczyciele i pracownicy – 94 szt.
Razem przesłano: 1107 niespodzianek.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję walentynkową
(zakup
słodkich
„Walentynek i wykonanie dodatkowych w domu).
HDF
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Balik

J

ak co roku w lutym uczniowie
klas 1‒3 wzięli udział w balu karnawałowym. Ze względu na pandemię każda klasa bawiła się w swojej
sali. Dzieci tańczyły w rytm róż-

norodnej muzyki oraz brały udział
w zabawach i konkursach. Wszyscy
mieli kolorowe i piękne przebrania.
Zabawa była bardzo udana!
K.K.

Szkolna Liga Wolontariacka
– edukacyjny wolontariat
w Zespole Szkół w Kleszczewie

W

październiku Szkoła Podstawowa w Kleszczewie przystąpiła do edukacyjnego wolontariatu organizowanego przez ZOO
Poznań. Celem tej akcji jest promowanie wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców i całego lokalnego
środowiska bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ZOO.

Z tradycją „za pan brat”

T

łusty czwartek obchodzimy zawsze w ostatni czwartek przed
Wielkim Postem. Ten dzień rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i zwany jest również zapustami
czy mięsopustem. W naszej szkole w tym dniu też nikt nie liczył kalorii i zajadaliśmy się przepysznymi
pączkami, faworkami i innymi słodkościami. Próbowaliśmy swoich sił
w konkursie: „Jem pączka bez oblizywania”, ale niestety nikt go nie wygrał, mimo wielkiego zapału i chęci.

dziękowania od poznańskiego ZOO.
W chwili obecnej uczniowie szkoły podstawowej w Kleszczewie wykonali już 4 zadania – prezentację
na temat zagrożonego wyginięciem
aksisa baweańskiego, plakaty promujące projekty ZOO zgłoszone do poznańskiego budżetu obywatelskiego,
pomogli przy organizacji ekspozycji
w nowopowstającym Muzeum Historii ZOO poprzez nadesłanie fotografii pokazujących Stare ZOO oraz
wykonali tłuszczowe kule tłuszczowe i karmniki z nasionami dla ptaków. Nasze poczynania oraz aktualny ranking można obserwować
na szkolnym facebooku.
A. Mużyło

Liga działa od października 2020
roku do marca 2021 roku i obejmuje 6 zadań, które ze względu na pandemię uczniowie wykonują w szkole
lub w domu, a także online, a nie jak
do tej pory na ternie Starego i Nowego
ZOO. Każde zadanie jest punktowane. Na koniec najbardziej zaangażowane grupy otrzymają specjalne po-
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

Uczniowie ZS w Tulcach
laureatami konkursów historycznych

G

rupa 14 uczniów ZS w Tulcach osiągnęła wysokie wyniki w Konkursie Historycznym pod
hasłami „Królewski Poznań. 725
Rocznica koronacji Przemysła II
na króla Polski” oraz „75 Rocznica zakończenia II wojny światowej.
Poznań 1945 – 2020 ludzie. zmiany, wydarzenia” zorganizowanym
pod auspicjami Towarzystwa Mi-

łośników Miasta Poznania. Jedenastu z nich zdobyło czołowe miejsca. Klasyfikacja w poszczególnych
kategoriach wiekowych wypadła
znakomicie. Na pierwszych miejscach znaleźli się Alicja Karasiewicz kl.3b i Patrycja Rutkowska
kl.3a. Drugie pozycje zajęli Wojciech Dobrychlop kl.2a, Krzysztof Kamiński kl.4a, Konstancja
Drzewiecka kl.4b i Piotr Chabir.
kl.7a. Wśród laureatów trzeciego

36

miejsca znaleźli się: Anna Gochna kl.1b, Amelia Tomczyk kl.1c,
Dawid Szymczak kl.2b, Jakub Jankowski kl.4b i Adam Strojny kl.7c.
Miejsca poza podium zajęli: Blanka Winiarska kl.1c, Piotr Mager
kl.2a i Martyna Dubiel kl.3a.
Ta liczna grupa dzieci systematycznie i cierpliwie przygotowywała swoje prace przez wiele miesięcy.

Zdobywała informacje i materiały
w trudnych warunkach trwającej
epidemii koronawirusa, obostrzeń
Sanepidu oraz nauki zdalnej. Mimo
tych wszystkich przeciwności powstały ciekawe prace w rożnej formie i technice. Przygotowane zostały krzyżówki, plakaty, wywiady,
wspomnienia, albumy nawiązujące
do wybitnych osobistości, jak między innymi prof. Stefan Stuligrosz,
dr hc Wanda Błeńska, prof. Janusz

Pajewski, Teresa Zarzeczańska,
a nawet makiety i budowle z tektury, czy klocków Lego. Pomysłowość plastyczno – artystyczna tych
prac była wyjątkowa, tak jak ich indywidualna prezentacja on-line.
Po raz pierwszy dzieci zaprezentowały się też elektronicznie. Był
to odważny krok i trafiony w przysłowiową dziesiątkę. Finał konkur-

su minął inaczej niż zwykle, bez
uścisku dłoni, gratulacji Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej
TMMP mgr Mariusza Polarczyka, sekretarza Krzysztofa Gmerka
oraz Członka Komisji Ireny Loby,
ale stworzył więź życzliwych osób
i otrzymane piękne książki przypominać będą ten czas. Ponadto,
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Ukłony należą się też rodzicom,
bez których prace związane z II
wojną światową oparte na archiwalnych rodzinnych pamiątkach
nie mogłyby powstać. Ta obopólna współpraca pogłębiała informacje na ten temat, a nawet przyczyniła się do nawiązania stosunków
rodzinnych – również zagranicą –
w celu otrzymania dodatkowych

wartościowych materiałów.
Należy podkreślić, że tegoroczna konkurencja była ogromna,
tym bardziej tak ciężko wypracowany sukces cieszy. Konkurs był
trudny, a można rzec, że nawet
bardzo trudny, bo zahaczał o dawną historię, króla Przemysła II,
konkretne fakty, czy wydarzenia.
Uczniowie, mimo młodego wieku
zwłaszcza klas I-III Szkoły Podstawowej, sprostali świetnie zadaniu.
Własną inwencją twórczą w korelacji z wymogami merytorycznymi pobudziły odbiorców do trafnych przemyśleń i patriotycznych
przesłań.
Słowa uznania kieruję również
do dwóch starszych uczniów Marcina Schonknechta – laureata Ogólnopolskiego Konkursu IPN XI edycji
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci – Bohaterowie wojny polsko – bolszewickiej”
i Mateusza Kamińskiego – finalisty
II miejsca III edycji Konkursu Historycznego IPN” Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny podczas II
wojny światowej”, którzy otrzymali w tym roku szkolnym zaproszenie
jako Gość do Radia Poznań udziału
w audycji.
Wszystkim uczniom serdecznie
dziękuję za włożony trud życząc
dalszych sukcesów, a rodzicom miłych wspomnień i satysfakcji.
Maria Frąckowiak
nauczycielka ZS w Tulcach
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„Grudzień już, już
świąteczny czas…”
W Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” grudzień upłynął pod znakiem
świątecznych przygotowań. Nie zapomnieliśmy także o tradycji, i tak
4.12 z szacunku do górników i ich
ciężkiej pracy, obchodziliśmy Barbórkę. W tym dniu, dzieci oglądały filmy edukacyjne, wykonywały
czapki górnicze, tzw. czako. Dowiadywały się, jakie tradycje panują na Śląsku, jak górnicy obchodzą
swoje święto (pochody na osiedlach zamieszkałych przez górników, koncerty, występy artystyczne, bale). Dzieci mogły zapoznać
się także ze sprzętem używanym
w pracy pod ziemią oraz dowiedziały się, jakie niebezpieczeństwa
czyhają na górników podczas pracy przy wydobyciu węgla.
Przygotowania świąteczne czas
zacząć!!!…a nie ma świąt bez…
choinki!!! I tak każda grupa, większą lub mniejszą, sztuczną bądź
żywą, gotowymi dekoracjami bądź
wykonanymi własnoręcznie, ubra-

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU „WESOŁE
SKRZATY”
W tym roku Dzień Babci i Dziadka, odbył się nieco inaczej niż w la-

ła bożonarodzeniowe drzewko.
I chyba w tym momencie pojawiła się świąteczna atmosfera, dzieci
zaczęły myśleć o Mikołaju, o prezentach, Panie odkurzyły świąteczne piosenki, wyciągnęły kolędy
z szuflad i rozbrzmiała świąteczna nuta…
Kreatywność dzieci przeszła
najśmielsze oczekiwania, Leśne
Ludki wykonały choinki z kirigami i origami, świąteczne „Renife-

ry” metodą Edukacji przez Ruch,
Krasnoludki i Gumisie przygotowały stroiki świąteczne, Smerfy
przygotowały ozdoby choinkowe,
a Misiaczki zrobiły mini choineczki, kartki świąteczne, a także udało
im się upiec pierniczki, które później ozdobiły choinkę.
Dzieci nauczyły się piosenek zimowych, śpiewały kolędy, niektóre grupy zorganizowały mini
koncerty świąteczne. Dzieci po-

znały tradycje bożonarodzeniowe
i tak czas upłynął do …WIGILII.
Jak tradycyjnie co roku wszystkie
grupy zasiadły do wspólnego stołu, dzieliły się opłatkiem, składały
sobie życzenia i śpiewały kolędy…,
a na koniec zgodnie z tradycją
dzieci otrzymały prezenty.
Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!!!
artykuł przygotowała
Anna Tyma

wała dla swoich dziadków specjalny występ, który został nagrany
i opublikowany na stronie internetowej szkoły. W przygotowanych
programach artystycznych wnuczęta wyraziły miłość i wdzięczność do ukochanych osób.

Babcie i Dziadkowie zajmują
szczególne miejsce w serduszkach
małych dzieci i są bardzo ważnymi osobami w ich życiu. Dlatego też
Misiaczki najpiękniej jak umiały zaśpiewały im piosenki pt. „Witaj babciu, witaj dziadku”, a także „Dziadziu

tach poprzednich. 29 stycznia dzieci z Przedszkola Wesołe Skrzaty
uczciły święto babć i dziadków,
przekazując życzenia w formie internetowej. Każda grupa przygoto-

c.d. na str. 38 >>>
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>>> c.d. ze str. 37

i Babcia”, której słowa uświadamiają wszystkim, za co kocha babcię
i dziadziusia każdy wnuczek, każda
wnusia.
W „Koncercie na 102” śpiewały,
tańczyły i grały na instrumentach
dzieci z grupy Smerfy. Występ udał
się na 102 i z pewnością pozostanie
na długo w pamięci wszystkich babć
i dziadków.
Grupa Gumisie z okazji uroczystości dla swoich babć i dziadków
wyczarowała wyjątkowe prezenty. O tym mówi piosenka M. Ćwiek
„Piosenka dla Babci i Dziadka”, któ-

38

rą przedszkolaki zaśpiewały i zatańczyły. Na koniec wnuczęta przekazały wzruszające i pełne miłości
życzenia.
O tym jak ważną rolę w życiu
wnuków odgrywają dziadkowie najlepiej opowiedziała podczas swojego
występu grupa Krasnoludki. Dzieci
z dumą wyrecytowały przygotowany
wierszyk, dziękując w nim babciom
i dziadkom, za ich dobroć, miłość,
cierpliwość, uczynność i wrażliwość.
Przedszkolaki śpiewnie opowiedziały o swoich dziadkach w piosence
„Wesoła Para”.

„Babciu oraz Dziadku, bardzo
Was kochamy! Za to, że Jesteście!
Za to, że Was mamy!” – te i inne
słowa wygłosiły w przedstawieniu
pt. „Program TV: Za co kochamy
babcię i dziadka?” dzieci z grupy
Leśne Ludki.
„Babciu! Dziadku! Tak bardzo
Was kocham i dziękuję za Wasz
uśmiech, który ogrzewa mnie
w środku, w różnych chwilach mojego życia. Najbardziej dziękuję
Wam za to, że jesteście!” Te piękne podziękowania skierowały dla
swych ukochanych dziadków Elfy.
Dzieci z grupy „0b”.
Ewa Pucek
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BAL KARNAWAŁOWY
W PRZEDSZKOLU WESOŁY
WESOŁE SKRZATY
„To był bal…” przygotowania do
niego zaczęły się dużo wcześniej.
Wszystkie sale wyglądały bajkowo
i kolorowo, przystrojone błyszczącymi serpentynami, balonami.
11 lutego Panie zaprosiły swoich wychowanków w niezwykłą podróż na „Wielki Bal Zwierząt”. Już
od rana atmosfera była gorąca, a to
za sprawą przepięknie przebranych
dzieci. Tego dnia nie zabrakło egzotycznych zwierząt, niezliczonych
księżniczek, dzielnych rycerzy,

wróżek, czarownic, a także innych
postaci z ulubionych bajek.
Przedszkolaki świetnie się bawiły przy rytmicznej i skocznej muzyce, brały udział w przygotowanych
konkurencjach i zabawach. Dużą
atrakcją był pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz wybór króla i królowej balu.
Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, aby tego dnia
dostarczyć dzieciom niezapomnianych przeżyć. Z tej okazji same
przebrały się w stroje karnawałowe, by razem z dziećmi spędzić czas
w miłej, bajkowej atmosferze.

Był również czas na słodki poczęstunek, między innymi zaserwowano pyszne pączki z okazji tłustego czwartku. Wszystkie grupy
przedszkolne wzięły udział w sesji fotograficznej. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Składamy podziękowania Radzie
Rodziców, za zakupienie na okoliczność balu głośników przenośnych. Ten sprzęt z pewnością
uatrakcyjni niejedną przedszkolną
imprezę i ułatwi prowadzenie zajęć.

Ewa Pucek
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N

areszcie w tym roku zawitała do nas zima. W tym roku
mamy trochę więcej szczęścia
ze śniegiem niż w zeszłym. Dzieci zdążyły już kilkukrotnie ulepić
bałwana i pobawić się śnieżkami.
Zimowa aura na spacerach oraz
zabawy na śniegu umilają nam
pobyt na świeżym powietrzu.
Całkiem niedawno obchodziliśmy jeden z najpiękniejszych
dni w roku – Wigilię Bożego Narodzenia. Była choinka z zapalonymi lampkami, stroiki, ozdoby
a w tle grała cichutko nastrojo-

wa muzyka. Dzieci wspólnie śpiewały kolędy, składały sobie życzenia oraz zjadły wigilijny obiad.
Nie zabrakło ryby z kapustą,
barszczyku, pierniczków i owoców. Takie podniosłe chwile nie
tylko utrwalają znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych
lecz również, co najważniejsze,
wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. Czas upłynął w bardzo miłej
i świątecznej atmosferze.
W
grupie
Krasnoludków
i Kubusiów odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka” – pierwsza

ważna uroczystość w życiu naszych
najmłodszych podopiecznych. Był
to szczególny dzień dla maluszków,
które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.
Przyszłe przedszkolaki w obecności
pani dyrektor recytowały wierszyki i śpiewały piosenki, które stanowiły część artystyczną wydarzenia.
Zaprezentowane umiejętności dały
dowód na to, jak dużo już potrafią.
Nasi mali artyści zasłużyli na wielkie gratulacje! Kolejnym, a zarazem
najważniejszym punktem uroczystości, było złożenie przez dzieci ślubowania. Następnie Pani Dy-
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rektor kładąc na ramieniu każdego
„pierwszaka” duży ołówek i dokonała uroczystego aktu pasowania na Przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy
otrzymał dyplom oraz upominek.
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku
wszystkich wnuków i są bardzo ważnymi osobami w ich życiu., dlatego
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy
w naszym przedszkolu co roku bardzo uroczyście. Niestety w tym roku

ze względu na pandemię nie mogliśmy zaprosić dziadków do przedszkola, ale i tak sprostaliśmy zadaniu. Wszystkie dzieci nauczyły się
pięknych piosenek i wierszyków,
które zapewne wyrecytowały swoim
dziadkom. Wykonały również dla
nich piękne upominki. Ten dzień
dzieci świętowały z dziadkami w domach o czym ze wzruszeniem opowiadały kolejnego dnia.
Już niedługo bal przebierańców. Jak co roku przedszkolaki

wraz z rodzicami szykują stroje,
a w przedszkolu dekorujemy sale.
O balu, strojach i nastrojach dowiecie się w następnym artykule.

Życzę wszystkim miłej zabawy
w karnawale.
Aleksandra Łabęcka
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U nas zawsze jest wesoło. Nowy
rok rozpoczęliśmy zimowo – Dniem
Śniegu. Pogoda zrobiła nam niesamowitą niespodziankę, ponieważ akurat
wtedy spadły pierwsze śniegowe płatki. Mogliśmy ulepić pierwszego zimowego bałwanka. Potem, razem z ciociami, zrobiliśmy eksperyment: burzę
śnieżną.
W tym roku w ogóle spotkało nas
wielkie, zimowe szczęście. Poczekaliśmy kilka tygodni i śnieg zasypał
nam prawie cały plac zabaw…tyle
go nasypało. Ale mieliśmy frajdę
W styczniu obchodziliśmy też
wielkie święto: Dzień Babci i Dziadka. Wszystkim naszym babuniom
i dziadziusiom zrobiliśmy wspania-

łe prezenty i zaśpiewaliśmy piosenki.. Możecie je usłyszeć na naszej facebookowej stronie.
Bawiliśmy się też masą nieniutonowską podczas zajęć z sensoplastyki.
Wiecie, że ona jest czasem masą a czasem cieczą? To było bardzo ciekawe.
Pod koniec stycznia mieliśmy
dwóch milutkich, mięciutkich gości, Alpaki Hugo i Nero. Dużo się
o nich dowiedzieliśmy. Sami zobaczcie jakie to urocze zwierzątka.
Dużo się u nas dzieje ciekawych
rzeczy i wiele możemy się tutaj nauczyć. Na przykład, całkiem niedawno, z okazji Tłustego czwartku
odwiedziła nas pani Czesia i upiekła
nam pyszne pączki. Wszyscy je póź-

nej ze smakiem zjedliśmy. Mmmm..
ale były wyśmienite.
Ten dzień był też dniem karnawałowej zabawy. W Balbince odbył się
balik, balik w chmurach. Była wprost
niebiańska impreza. Wszyscy przebrani bawiliśmy się w rytm muzyki.
Było sporo śmiechu, tańców i łakoci.
W jedną z lutowych sobót zaprosiliśmy do naszego przedszkola przyszłe przedszkolaki. Myślimy,
że wszystkim się bardzo podobało.
Na kolejne, tak zwane, Drzwi otwarte, zapraszamy już 6 marca.
Gęsie Pióro
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Prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami.
Najważniejsze jednak w całym projekcie, jest nabycie przez
dzieci nawyków związanych z segregacją śmieci. To czego teraz
się nauczą, będzie procentować
w przyszłości.

BAL KARNAWAŁOWY
Karnawał to doskonała okazja
do tańca i zabawy, a ponieważ zabawę przedszkolaki kochają najbardziej, 11 lutego we wszystkich
grupach przedszkolnych zorganizowane zostały bale przebierańców. Sale przedszkolne zamieniły
się w sale balowe, a dzieci... w naj-

rozmaitsze postaci z bajkowego
świata. Odwiedziły nas Elzy, Królowe Śniegu, damy dworu i wróżki, przybyli też rycerze, królowie
i dinozaury.

POCZTA WALENTYNKOWA

WSPÓLNIE DBAMY
O ŚRODOWISKO
Dzieci z Przedszkola Wesoły
Gawroszek dbają o środowisko segregując śmieci. Wszystkie działania
z tym związane, wykonują w ramach
projektu „Działaj z imPETem”.
Śmieciarka Miecia i plastikowa butelka imPET to bohaterowie
opowiadania, które rozpoczęło naukę segregacji śmieci. W pakiecie
edukacyjnym są scenariusze zajęć, kolorowanki, ciekawostki i gry.
Prace plastyczne, częto robimy
z makulatury oraz plastikowych
butelek. Przykładem są obrazki dla
Babci i Dziadka wykonane wyłącznie z makulatury.

Przedszkolaki wzięły udział
w wirtualnym spacerze we wnętrzu prawdziwej śmieciarki. Zwiedzając śmieciarkę dowiadujemy
się, dlaczego warto segregować
butelki PET, jak wygląda proces
recyklingu oraz co może powstać
nowego ze starych butelek. Cała
wirtualna wycieczka jest ciekawa i aktywizująca dzieci, poprzez
różne zadania do wykonania.
Jednym z ważniejszych wydarzeń projektowych był ekologiczny konkurs plastyczny dla całej
rodziny. Dzieci wraz z rodzicami
wykonały prace, pokazujące jak
segregujemy śmieci.

14 luty to Dzień Zakochanych,
w naszym przedszkolu to również święto przyjaźni. Z tej okazji zorganizowana została Poczta Walentynkowa. Przez cały
tydzień przedszkolaki do specjalnej skrzynki wrzucały przygotowane przez siebie Walentynki, które 15 lutego zostały
rozdane przez Walentynkowych
Listonoszy.
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Zimowe zgrupowanie tenisistów stołowych sekcji GOKiS Kleszczewo

W

okresie od 4 do 15 stycznia 2021 roku najmłodsi zawodnicy i zawodniczki sekcji
tenisa stołowego GOKiS Kleszczewo przygotowywali się do dalszej
części sezonu pod nazwą ZGRUPOWANIE ZIMA 2021. Zajęcia
odbywały się przy zachowaniu rygorystycznych zasad sanitarno-higienicznych. Pod okiem trenerów
Leszka Hyżyka i Arkadiusza Zawady grupa licencjonowanych zawodników (skrzaty, żaki, młodziki,
kadeci, juniorzy) doskonaliła swoje
umiejętności techniczne, taktyczne oraz kształtowała swoją szyb-

kość, siłę i kondycję. W czasie zajęć
młodzież świetnie się bawiła i integrowała. Korzystając z całej hali
sportowej grali w gry zespołowe
(piłka nożna, dwa ognie, baseball,
unihokej itp.), badmintona, a także rywalizowali w sztafetach szybkościowych i sprawnościowych.
Ponadto trenerzy przeprowadzili szereg testów sprawnościowo
– zwinnościowych. Zgrupowanie było doskonałą formą uzupełniającą systematyczną pracę szkoleniową w naszym klubie i mamy
nadzieję, że przyniesie efekt w pod-
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niesieniu poziomu sportowego
i dobrych wyników naszych zawodników. Wpłynie pewnie także pozytywnie na przygotowanie
do dalszego sezonu i wspólną integrację zawodników.
Klub nasz bierze udział w Ogólnopolskim Programie tenisa stołowego pod nazwą „PINGPONGOWE MARZENIE” i PZTS przekazał
naszym najmłodszym uczestnikom
komplety okolicznościowych koszulek, które trener wręczył.
Cele zgrupowania zostały zrealizowane w 100 procentach bez kontuzji i chorób.
A.Z., L.H.
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Konsultacja Kadry Województwa Wielkopolskiego

16

stycznia 2021 r. odbyła się konsultacja naborowa do Kadry Województwa
Wielkopolskiego we wszystkich
kategoriach wiekowych, która miała za zadanie pomóc wyłonić skład Kadry na rok 2021.
W konsultacji wzięły udział
także zawodniczki trenujące
w Kleszczewie.
Sprawdzano ich sprawność
ogólną, specjalistyczną oraz ana-

lizowano wyniki uzyskane na zawodach w 2020 roku. Ostatecznie
do Kadry Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 zostały powołane Hanna Wawrzyniak
w kategorii Junior Młodszy, Olga
Kosmowska, Maja Kurasiak oraz
Oliwia Kosmowska w kategorii
Młodzik.
Wojciech Szkudlarczyk

Karate – konsultacje i zgrupowania

W

okresie świąteczno noworocznym karatecy trenujący w barwach sekcji karate Pionier
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie wzięli udział w dwóch wydarzeniach
sportowych organizowanych pod
auspicjami Wielkopolskiego Okręgowego Związku Karate Olimpijskiego i Polskiej Unii Karate.
W otwartej konsultacji szkoleniowej
Kadry
Wielkopolski Karate Olimpijskiego WKF
w Chociczy Wielkiej, pod
okiem doświadczonych trenerów swoje umiejętności podnosiła Nadia Mielcarek. Natomiast
w zorganizowanym w Wągrowcu zimowym zgrupowaniu szkoleniowym WKF Wielspin Camp
2021 udział wzięło 10 naszych
wychowanków.
Sekcja Karate Pionier przy
GOKiS w Kleszczewie jest zrzeszona w strukturach Polskiej
Unii Karate. Treningi prowadzone są przez licencjonowanych
szkoleniowców. Wszyscy zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie posiadają licencję
PUK – która posiada wyłączne
prawo do reprezentowania karate olimpijskiego WKF na terenie
Polski. Pierwsze starty we współ-

zawodnictwie w ramach sportu
olimpijskiego karate z uwzględnieniem
ewentualnych
obostrzeń związanych z covid – 19
planujemy na kwiecień br.

Trenerzy zapraszają wszystkich chętnych do kontynuacji
szkolenia, a nowych adeptów
na treningi w nowym 2021 roku,
które organizowane są w obiek-

tach sportowych na terenie Gminy Kleszczewo od poniedziałku
do piątku.
Arkadiusz Borowicz
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Drużyna Orlik E1 (2010)

Drużyna Orlik E2 (2011)
Kamil, Wróblewski Paweł, Występski Hubert, Łopiński Oskar,
Świetlik Anatol. Grupę uzupełnia
kontuzjowany Budziński Adrian
i Żeleński Wojciech.

Drużyna Orlik E2 (2011)
Drużyny młodzieżowe
W styczniu drużyny młodzieżowe pomimo ferii zimowych, lockdownu i ataku zimy ani na moment
nie zatrzymali się w treningach
i podtrzymywaniu formy meczowej. Nasi zawodnicy urodzeni
w roku 2010 i 2011 (Orlik E1, E2)
trenują tydzień w tydzień trzy razy
w tygodniu (niezależnie od pogody) a w weekendy spotykają się aby
rozegrać gry wewnętrzne i kontrolne. W styczniu dwa razy odbyły
się gry Clescevii E1 vs E2, oraz rozegrano dwie gry kontrolne z zawodniczkami Warty Poznań i zawodnikami KS Dopiewo. W lutym
odbyły się kolejne sparingi: mecz
halowy z OTPS Winogrady, w któ-

Drużyny Orlik E1
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rym ostatecznie zwyciężyła nasza
drużyna KS Clescevia Orlik E1,
jak również sparing na sztucznej
nawierzchni z Koziołkami Poznań
i naszą drużyną Orlik E2
Drużynę E1 (2010) reprezentowało 23 zawodników: Białas
Tomasz, Chilkiewicz Szymon,
Drzewiecki Franciszek, Gruntowy Marek, Hennig Wojciech,
Ignaszewski Szymon, Koszarek
Szymon, Markiewicz Paweł, Mikołajczyk Tymoteusz, Nowicki
Marcin, Olejniczak Miłosz, Posłuszny Jan, Potrawiak Bartosz,
Przybył Jacek, Robak Adam, Staszewski Kacper, Stępień Franciszek, Walczak Filip, Walczak

Drużynę E2 (2011) reprezentowało 16 zawodników: Derdziak
Aleksander, Durkiewicz Szymon,
Kujawski Stanisław, Kujik Mateusz, Mociński Aron, Mucha Lech,
Muszyński Kacper, Nowak Marek Nowicki Krzysztof, Ostrowicki Kacper, Paprzycki Gabriel, Skoczek Jakub, Stenclik Oskar, Stolarz
Michał, Szymczak Wojciech, Winiarczyk Aleksander.
Młodsze roczniki 2012 oraz
2013 również intensywnie praco-

Również nasza najstarsza grupa
zawodników młodzieżowych nie
odpuszczała, pracując w minionym
okresie trzy razy w tygodniu. Dla
drużyn z roczników 2007‒2009 najważniejsza jest praca na boiskach
naturalnych, dlatego gdy tylko była
taka możliwość skrupulatnie ją wykorzystywaliśmy do prowadzenia
treningów. Niestety w ostatnim czasie dostęp do tych boisk został zablokowany, i starliśmy się oprócz
treningów na hali wykorzystywać boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tu jednak niska temperatura (poniżej 0°C) zgodnie z uchwała
Rady Gminy nie pozwala na prowadzenie treningów. W styczniu
obie drużyny trampkarzy wzięły udział w turnieju halowym or-

Żaki F1 – mecz z Lech Poznań Football Academy Śródka

wały od początku roku. W większości z powodu niskich temperatur zajęcie odbywały się dwa
razy w tygodniu na hali sportowej w Kleszczewie. Udało się
również rozegrać mecze kontrolne, między innymi w trudnych
warunkach (zaśnieżona płyta)
na boisku Orlika w Kleszczewie
z drużyną Lech Poznań Football
Academy Śródka w styczniu zagrała drużyna Żaków starszych
(Żaki F1)

ganizowanym w Wągrowcu. Dzięki temu każdy z zawodników miał
szansą jak najwięcej czasu spędzić
na boisku. Nasze drużyny przygotowują się do rozpoczynającego się
w kwietniu nowego sezonu.

Drużyna seniorska
Przedłużający się styczniowy
lockdown i kwarantanna narodowa
nie pozwoliła w planowanym terminie rozpocząć przygotowań naszej
zespołu seniorskiego do rundy wio-
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Drużyny roczników 2007-2009 na turnieju halowym w Wągrowcu
sennej ligi okręgowej. Oczywiście
nasi zawodnicy otrzymali wytyczne od swojego trenera i pracowali
indywidualnie w większości miesiąca styczna. Konieczne było wejście
w rytm treningowy zajęciami indywidualnymi by płynnie przejść
w zajęcia zespołowe. W większo-

ści były to dwie jednostki treningowe w tygodniu. Zawodnicy raportowali swoją pracę treningową online,
a trener wyznaczał kolejne zadania. Część zająć biegowych udało
się zorganizować wspólnie w okolicach jeziora w Środzie Wlkp (wymagane było by trasa biegowa była

w pełni oświetlona). Na początku
lutego nasza drużyna rozegrała dwa
mecze kontrolne na boiskach w Śremie (z UKS Śrem) oraz w Baranowie (z Lotnik Poznań) w których
oddała zwycięstwo gospodarzą. Należy pamiętać że są to mecze kontrolne których celem jest możliwość

przetestowania wszystkich zawodników i różnej taktyk, czy ustawienia zespołu. Przygotowania trwają
intensywnie, gdyż już na początku
marca (6‒7.03.2021) planowane jest
rozpoczęcie rozgrywek drugiej rundy sezonu 2020/21.
Leszek Strańczyk

WIADOMOŚCI Z SOŁECTW

„Żubry w Szewcach”

W

miejscowości Szewce w gminie Kleszczewo znajduje się
Stajnia, która jest miejscem spotkań
ludzi kochających zwierzęta. Powstała z inicjatywy p.Michała, który zainteresował się losem zwierząt niechcianych i niepotrzebnych, tych,
których już nikt nie chce, a które zasługują na szacunek i odrobinę miłości. To miejsce to Stajnia Benek, która z dniem 8 maja 2010 roku zyskała
status Stowarzyszenia, aby ratować
i obdarowywać miłością nie tylko
domowych pupili, ale także zwierzęta egzotyczne. Stowarzyszenie Benek
to jedno z tych niewielu miejsc gdzie
zwierzęta dostają największy dar –
drugie życie pełne miłości. To miejsce, gdzie przede wszystkim liczą
się zwierzęta, a nie zyski jakie można czerpać z ich użytkowania. Można tu przyjść, porozmawiać i wysłuchać historii każdego ze zwierząt,
bo tutaj żadne nie jest anonimowe,
i nie jest numerem. W chwili obecnej w Stowarzyszeniu Benek znajdują się 32 konie, a także liczne zwierzęta futerkowe, takie jak lisy, szopy,
koty i króliki. Są także zwierzęta hodowlane, takie jak krowy, kozy, osły,
owce i lamy, a nawet wielbłąd i struś.
Każde ze zwierząt ma iskierkę nadziei w oczach, która gaśnie z dnia
na dzień, ale wszyscy razem może-

my tą nadzieję znów rozpalić i podarować im nowy wspaniały dom,
gdzie każdy będzie je kochał i szanował, gdzie spędzą spokojną starość
i nikt i nic im nie grozi. Stowarzyszenie pełni rolę opiekuna i obrońcy

praw zwierząt, które niejednokrotnie
trafiają tutaj zabiedzone, schorowane i okaleczone. Z czasem odzyskują
chęci do życia i zaufanie do człowieka, który nie musi być powodem ich
cierpienia. Wielu z podopiecznych
przekonało się, że starość nie musi
boleć, że można być zwierzęciem potrzebnym i kochanym, a nie bitym
i zaniedbanym. Stworzenia, które trafiają do Szewc, dzięki wielkiemu sercu twórcy tego miejsca i wolontariuszy, wracają do zdrowia. Powrót ten
wymaga także kosztownej opieki weterynaryjnej. Jednak czy można odmówić pomocy zwierzęciu, które tak

usilnie walczy o swoje życie i pokazuje, że jest silne i chce żyć?
W Szewcach znajdują się także samce żubrów, które miały zostać uśpione z powodu agresji i braku adaptacji
w stadzie. Właściciel azylu chce w ten
sposób uratować będący pod ochroną
gatunek, opowiadać o nim najmłod-

szym. Stowarzyszenie Benek funkcjonuje dzięki ludziom dobrej woli, którym los zwierząt nie jest obojętny.
Miesięczny koszt utrzymania żubra
to około 1500 zł miesięcznie. Zwierzęta
te zjadają około 20 kilogramów warzyw
dziennie I około 50 kilogramów siana.
Na początku stycznia, dzięki pomysłowi dobrych i zawsze chętnych
do pomocy ludzi z gminy, zostala zorganizowana zbiórka choinek, które po świętach zostałyby wyrzucone, a tak – przydały się u Benka. Lidia
Lammel, Janina i Maciej Strzelczyk
osobiście wszystko zorganizowali oraz
dostarczyli swoim autem. Serdecznie

dziękujemy! Już niebawem ruszy akcja „20 groszy dla Żubra”. Tyle właśnie
Stowarzyszenie płaci za 1 kilogram
marchwi od zaprzyjaźnionego Rolnika ze Szczepankowa (w sklepie to koszt
około 3 zł). O akcji będziemy informować na Facebooku, na stronach
sołectw naszej gminy oraz na profilu
„AmeLOVE bez granic... otwórzmy
serducha dla Potrzebujących”.
Zwracamy się do wszystkich ludzi
dobrej woli o wpłacanie choćby małej kwoty na na budowę nowej stajni, abyśmy mogli uratować i wyleczyć
następne zwierzęta, którym odebrano nadzieję. My wszyscy razem możemy tę nadzieje znów w nich rozpalić,
bo przecież to właśnie ona – nadzieja
umiera jako ostatnia.
Kasia Matecka, Tulce

Pieniądze wpłacać można na:

AZYL DLA ŻUBRÓW
SZEWCE
Stowarzyszenie Benek
ul. Orzechowa 15
63‒004 Tulce
Numer konta: 48 2490 0005
0000 4600 9820 2071
Zdjęcie żubra www.easy.gov.pl
oraz Facebook-profil Azyl dla
Żubrów Szewce
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE
• 2 stycznia 2021 r. dwie jednostki OSP Gowarzewo zostały zadysponowane do pożaru zarośli oraz śmieci na polu
w miejscowości Gowarzewo.
Na miejscu także: OSP Kleszczewo.
• 7 stycznia 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do plamy ropopochodnej na drodze ekspresowej
S5 (węzeł Kleszczewo).

22.12.2020 r. – dachowanie na S5
• 18 grudnia 2020 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do pożaru śmieci w miejscowości Tulce. Na miejscu także:
OSP Gowarzewo, JRG6.
• 22 grudnia 2020 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do dachowania samochodu osobowego na drodze
ekspresowej S5 (34 km, kierunek Gniezno). Na miejscu także:
JRG6, Policja, ZRM

8.01.2021 r. – pożar w Krzyżownikach
• 29 grudnia 2020 r. jednostka OSP Gowarzewo została
zadysponowana do włączonego monitoringu przeciwpożarowego w restauracji Sezony
w Trzeku.
• 31 grudnia 2020 r. jednostka
OSP Gowarzewo została zadysponowana do przywróconego
słupa energetycznego na drodze
433 Tulce-Garby.

13.01.2021 r. – wypadek na węźle Poznań Wschód (S5 w kier. Bydgoszczy) (x4)
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• 31grudnia 2020 r. dwie jednostki OSP Gowarzewo zostały zadysponowane do pożaru
pozostałości roślinnych na ul.
Trzeckiej w Gowarzewie.
• 2 stycznia 2021 r. dwie jednostki OSP Gowarzewo zostały
zadysponowane do pożaru sadzy w miejscowości Tanibórz.
Na miejscu także: OSP Kleszczewo, JRG 6 Poznań, JRG 7 Poznań.

• 8 stycznia 2021 r. jednostka
OSP Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do pożaru mieszkania w miejscowości
Krzyżowniki. Spaleniu uległy
panele na ścianie oraz podłodze. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu także: OSP
Kleszczewo, JRG 6.
• 13 stycznia 2021 r. jednostka OSP Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana
do wypadku na węźle Poznań
Wschód (S5 w kierunku Bydgoszczy). W zdarzeniu brał
udział samochód ciężarowy,
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

27.01.2021 r. – wypadek w miejscowości Trzek
który wypadł z drogi i przebił się przez ekrany akustyczne a następnie wpadł do rowu.
Jedna osoba poniosła śmierć.
Utrudnienia trwały przez wiele
godzin. Na miejscu także: OSP
Kleszczewo, OSP Gowarzewo
JRG 6, JRG 7, JRG 4 z psem poszukiwawczym, Policja, LPR,
ZRM, Prokurator oraz Służby
Utrzymania Autostrady.
• 17 stycznia 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do pożaru balota słomy
w miejscowości Bylin. Na miejscu także: OSP Komorniki.

27.01.2021 r. – wypadek w miejscowości Trzek
czewie. Wezwanie dotyczyło
załączonego monitoringu przeciwpożarowego. Na miejscu także: JRG 6.

• 26 stycznia 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do załączonej czujki tlenku węgla w miejscowości
Kleszczewo. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu także:
JRG 6.

• 18 stycznia 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do zabezpieczenia
lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Kleszczewo. Na miejscu
także: OSP Gowarzewo, LPR

• 27 stycznia 2021 r. jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do kolizji
drogowej z udziałem dwóch
samochodów
osobowych
w miejscowości Trzek. Brak
osób
poszkodowanych.
Na miejscu także: OSP Gowarzewo, OSP Kostrzyn Wlkp,
JRG6, Oficer Operacyjny
miasta Poznań, ZRM, LPR,
Policja.

• 22 stycznia 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do kościoła w Klesz-

• 5 marca 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do wypadku dro-

5.03.2021 r. – wypadek na drodze ekspresowej S5 – węzeł Kleszczewo

gowego, w którym brał udział
pojazd ciężarowy. Zdarzenie
miało miejsce na drodze ekspresowej S5 (węzeł Kleszczewo, 32 km, kierunek Gniezno).
Przed naszym przybyciem jedna osoba poszkodowana zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.
Na miejscu także: OSP Gowarzewo Patrol S5.

• 14 marca 2021 r. jednostka
OSP Krzyżowniki -Śródka została zadysponowana do otwarcia
mieszkania w miejscowości Zimin. Jedna osoba poszkodowana
przetransportowana do szpitala.
Na miejscu także: OSP Kleszczewo, ZRM, Policja.

12.03.2021 r. – pożar po wypalaniu
gałęzi przy drodze Krerowo – Zimin

• 8 marca 2021 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w miejscowości Czerlejno.
• 10 marca 2021 r. jednostka
OSP Krzyżowniki -Śródka została zadysponowana do plamy
oleju w miejscowościach Śródka
i Krzyżowniki.
• 12 marca 2021 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do wypalanych gałęzi przy drodze gruntowej Krerowo-Zimin.

10.03. 2021 r. – usuwanie plamy oleju
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WIADOMOŚCI Z OSP KRZYŻOWNIKI – ŚRÓDKA
Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP
Krzyżowniki – Śródka

Historia Stara
25 „Babcia”

grudnia 2020 r. pierwszy
raz w historii jednostki OSP
Krzyżowniki – Śródka zakupiono
fabrycznie nowy średni samochód
ratowniczo – gaśniczy Man TGM
13.290 BB 4x4 zabudowany przez
firmę MotoTruck Kielce. Nasz samochód jest wyposażony w zbiornik
na wodę o pojemności 3000 litrów
oraz 300 litrów środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, zraszacze oraz wyciągarkę. Samochód
jest przystosowany do jazdy w terenie, dzięki temu jesteśmy w stanie
dojechać nawet w najbardziej niedostępny zakątek gminy. Nowy wóz
znacznie poprawi gotowość bojową
jednostki oraz bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Koszt pojazdu wyniósł 805.000,00
zł. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 360.000,00 zł, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji – 150.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Kleszczewo 295.000,00 zł.
Chcielibyśmy
podziękować
za pomoc w zakupie nowego wozu:
Bartłomiejowi
Wróblewskiemu
Posłowi na Sejm RP, Bogdanowi
Kemnitz Wójtowi Gminy Kleszczewo, Bryg.mgr. inż Jackowi Michalakowi Komendantowi Miejskie-

S

18

Kurs
podstawowy
strażaka
ratownika

17

stycznia 2020 r. druh
z naszej jednostki ukończył z wynikiem pozytywnym kurs
podstawowy strażaka ratownika.
Gratulujemy i witamy w szeregach!
Życzymy tylu powrotów co wyjazdów.
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tar został wyprodukowany w roku
1965 w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach im. Feliksa Dzierżyńskiego. Zabudowa została wykonana w fabryce Jelcza. W latach
1965‒1973 pełnił służbę w Straży w Środzie Wlkp. na ul. Kilińskiego 22.
Samochód Star 25 został pozyskany ze Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
w roku 1973 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie. Służył tam
do 1993 roku, następnie został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej
Krzyżowniki – Śródka, gdzie pełnił służbę do roku 2010. W naszej jednostce był
przez 17 lat. Wóz po akcji powodziowej
został wycofany z podziału bojowego
z powodu uszkodzenia silnika. Przez 10
lat stał nie użytkowany aż do roku 2020,
w którym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżowniki – Śródka wraz

mu Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu. Dziękujemy również
wszystkim fotografom i kamerzy-

stom za zdjęcia oraz filmiki z przywitania wozu oraz mieszkańcom,
że byli z nami w tym ważnym dniu.

Spotkanie z Posłem na Sejm RP

11

stycznia 2021 r. odwiedził nas Poseł na Sejm
RP Pan Bartłomiej Wróblewski, który bardzo pomógł nam
w pozyskaniu środków na zakup nowego samochodu bojo-

wego. Na spotkaniu był również
Wójt Gminy Kleszczewo Pan
Bogdan Kemnitz. Poruszyliśmy
tematy związane z dalszą działalnością Ochotniczej Straży
Pożarnej.

z Panem Wójtem Bogdanem Kemnitz
wspólnie podjęli decyzje, że wyremontują „Babcię”. Strażacy poświęcili czas i serca aby wóz wyjechał na ulice. Samochód
został gruntownie wyremontowany i służy teraz jako zabytkowa maskotka Gminy Kleszczewo.
Chcieli byśmy podziękować za pomoc w remoncie Stara 25:
• Firmie PROKAR Malowanie i lakierowanie proszkowe
• Firmie „ALWI” Serwis Krzysztof Piechowiak
• Firmie Usługi Tapicerskie Łukasz
Kaczmarek
• Części zamienne (w tym nowy silnik)
oraz akcesoria zakupiono z budżetu
gminy.
Chętnych do obejrzenia i zapoznania się z wozem zapraszamy do kontaktu przez e-mail: ospkrzyzowniki31805@
wp.pl.
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WIADOMOŚCI Z OSP KOMORNIKI

Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka

3

stycznia druhowie z Komornik wraz ze strażakami
z zaprzyjaźnionych jednostek
w Czeszewie, Orzechowie, Wrześni, Środzie Wielkopolskiej, Kaczanowie, Miłosławiu, Mikuszewie, Pyzdrach, Nekli, Węgierkach
zawitali do Szpitala Powiatowego we Wrześni. W ramach akcji Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka placówka ta jest
odwiedzana co roku od początku istnienia akcji. W tym roku
po raz pierwszy udało się zrobić strażackie serce pod oknami oddziału dziecięcego. Wszystko to dzięki obecności ponad 40
strażaków i kilku wozów pożarniczych z powiatu wrzesińskiego. Przy dźwięku strażackich sygnałów dźwiękowych przesłali

maluchom serdeczne życzenia
szybkiego powrotu do zdrowia,
wywołując w ten sposób wiele radości, widocznej przez szpitalne
okna na dziecięcych twarzach.
W związku z trwającą sytuacją
pandemiczną, nie było możliwości wejścia na oddział pediatryczny. Pojedynczy przedstawiciele
każdej z jednostek mogli wejść jedynie na teren szpitala, gdzie paczki z prezentami odebrali od nich
pracownicy tego oddziału. Personel rozdał dzieciom podarunki
w imieniu strażackiego Mikołaja.

Po tej wizycie strażacy z Komornik wraz z druhami z OSP Opatówek, OSP Czeszewo i OSP Miłosław odwiedzili Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Broniszewicach. W ośrodku tym
mieszka 56 chłopaków w różnym
wieku, będących w różnym stopniu upośledzenia intelektualnego i ruchowego. Opiekują się nimi
siostry dominikanki. Na ich ręce
zostały przekazane zabawki i artykuły plastyczne dla pensjonariuszy
ośrodka.
A. Kucharska

Nowy
pojemnik
na nakrętki

22

grudnia przed remizą
OSP Komorniki stanął
nowy pojemnik na nakrętki.
Pojawił się on dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionej. Zachęcamy do wrzucania nakrętek i przypominamy, że są one
przekazywane rodzicom Mai
– środki uzyskane z ich sprzedaży wspomogą leczenie małej
mieszkanki Markowic.
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WIADOMOŚCI Z OSP KLESZCZEWO

Nowy sprzęt

17

grudnia 2020 roku odebraliśmy nowy sprzęt oraz wyposażenie mające na celu realizację
zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, w tym doposażanie jednostek do zapobiegania

w działaniach ratowniczych. Natomiast stelażowy zbiornik wodny
o pojemności 5000 litrów pozwoli na sprawniejsze realizowanie zadań związanych z neutralizowaniem
płynnych substancji niebezpiecznych lub budowaniem rezerwu-

i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych i poważnych awarii. Jest to efekt przedsięwzięcia pod
nazwą: „Doposażenie OSP Kleszczewo w stelażowy zbiornik wodny o pojemności 5000 l oraz zestaw
hełmów w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki oraz bezpieczeństwa strażaków”.
Zakupione hełmy poprawiają
bezpieczeństwa oraz zwiększają poziom ochrony życia i zdrowia strażaków biorących bezpośredni udział

aru wodnego w czasie prowadzenia
działań gaśniczych.
Pozyskany sprzęt oraz wyposażenie spełnia najwyższe normy
i wymagania CNBOP, a jego całkowita wartość wyniosła 24 200,00 złotych. Zakup w pełni sfinansowano
z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces pozyskania
dotacji oraz realizację przedsięwzięcia.

www.wfosgw.poznan.pl

Dołącz w nasze szeregi OSP

P

rzypominamy, że wciąż poszukujemy chętne osoby, których marzeniem jest dołączyć
w nasze szeregi OSP!
Jeśli Twoim pragnieniem jest zostać strażakiem albo masz znajo-
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mych, którzy tego chcą to zapraszamy do kontaktu.
Twoim marzeniem jest zostać
STRAŻAKIEM? Chcesz razem
z nami pomagać, ratować życie
ludzkie oraz mienie? Poszukujemy
chętnych ludzi (Pań oraz Panów),
którzy chcieliby wstąpić w nasze
szeregi OSP Kleszczewo
Zapraszamy chętnych w każdą
środę (godz 19:00) na naszą remizę w Kleszczewie ul. Strażacka 1
lub w dogodnym terminie wcześniej ustalając pod numer telefonu 660‒672‒041, 516 035 668 albo
w wiadomości prywatnej na fb.

1% podatku dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kleszczewie
Przekaż 1% podatku dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kleszczewie.

D

ruhny i druhowie OSP Kleszczewo zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Naszej jednostki jako Organizacji Pożytku Publicznego.
Przekazując swój 1% – My mamy możliwość doposażenia Naszej
jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny ratujący ludzkie życie i mienie.
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KRONIKA POLICYJNA
• 4 grudnia 2020 r. na terenie
stacji paliw PKN Orlen Krzyżowniki dotąd nieustalony
sprawca kierują pojazdem marki VW Passat dokonał kradzieży
205,83 litrów paliwa Efecta Disel, powodując straty w wysokości 983,87 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz
• W okresie czasu od 11 do
12 grudnia 2020 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca poprzez usunięcie kłódki dokonał włamania
do szafki odzieżowej znajdującej
się w pomieszczeniu socjalnym
gospodarstwa rolnego, a następnie ze znajdującej się wewnątrz
kurtki dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 11 380 złotych. Postępowanie prowadzi
KP Swarzędz.
• 12 grudnia 2020 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca po uprzednim podważeniu okna w przedsionku
dokonał włamania do dwupoziomowego domu jednorodzinnego i z jego wnętrza dokonał
kradzieży pieniędzy. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 14 grudnia 2020 r. dzielnicowy OP Kleszczewo dokonał
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Toyota, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• W okresie czasu od 14 do 15
grudnia 2020 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony
sprawca dokonał kradzieży pojazdu m-ki Citroen C3, powodując straty w wysokości 50.000
zł. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 15 grudnia 2020 r. w miejscowości Krzyżowniki funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej
celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W okresie czasu od 16 do 17
grudnia 2020 r. w miejscowości Kleszczewo dotąd nieustalony sprawca z niezabezpieczo-

powiadomiony przez pracownika sklepu Biedronka w miejscowości Tulce o ujawnieniu fałszywego banknotu o nominale 100
zł. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 14 lutego 2021 r. w miejscowości Nagradowice na terenie
autostrady A2 funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem VW, który posiadał Sądowy
zakaz poruszania się pojazdami
mechanicznymi. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH:

nego terenu budowy dokonał
zaboru w celu przywłaszczenia
maszyny budowlanej (ubijak)
Weber SRV 620. Wartość strat
10000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 18 grudnia 2020 r. funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania mężczyzny, który na terenie sklepu Biedronka
w miejscowości Tulce dokonał
kradzieży różnego rodzaju artykułów spożywczych w wyniku
czego powstały straty w wysokości 969,92 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 21 grudnia 2020 r. w miejscowości Tanibórz dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży
katalizatora z pojazdu m-ki Renault powodując straty w wysokości 700 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 25 grudnia 2020 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania sprawcy zniszczenia
mienia znajdującego się na terenie przyległym do Kościoła Parafialnego. Wartość strat 30000
zł. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 6 stycznia 2021 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony
sprawca dokonał kradzieży pieniędzy znajdujących się w skarbonie umieszczonej na tere-

nie Kościoła powodując straty
w wysokości 1000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 6 stycznia 2021 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej
celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 11 stycznia 2021 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn
podejrzewanych o kradzieże paliw z terenu stacji paliw. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W nocy z 17 na 18 stycznia
2021 r. w miejscowości Tulce
dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Mercedes, powodując straty
w wysokości 163 000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 18 stycznia 2021 r. w miejscowości Kleszczewo kierujący pojazdem m-ki Fiat Uno nie
zatrzymał się do kontroli drogowej umundurowanym funkcjonariuszom WRD KMP Poznań.
Mężczyzna został zatrzymany
w dniu 19.01.21 r. w miejscowości Śrem. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 22 stycznia 2021 r. Komisariat Policji w Swarzędzu został

• Posterunek Policji w Kleszczewie przy ul. Sportowej 5, tel.
47‒77‒132 90
• Komisariat Policji w Swarzędzu
przy ul. Grudzińskiego 30a, tel.
47‒77‒148‒00

DZIELNICOWI NA TERENIE
GMINY KLESZCZEWO:
• Kierownik Posterunku Policji
w Kleszczewie: mł. asp. Marcin
Pakulski, tel. 47‒77‒132‒91.
• Dzielnicowy wszystkich miejscowości na terenie gminy
Kleszczewo (z wyjątkiem miejscowości Tulce): asp. Karol Niewiadomski
Dzielnicowy realizuje plan działania priorytetowego w zakresie
ograniczenia ilości przestępstw
polegających na kradzieży pojazdów na terenie miejscowości Gowarzewo, tel. 47‒77‒132‒90 lub tel.
służb. 519‒064‒677
• Dzielnicowy miejscowości Tulce: asp. Karol Niewiadomski
Dzielnicowy realizuje plan działania priorytetowego w zakresie ograniczenia przestępstw polegających na kradzieży pojazdów
na terenie miejscowości Tulce
tel. 47‒77‒132‒90 lub tel. służb.
786‒936‒066
Wszelkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat w/
wym. zdarzeń, a w szczególności kradzieży i kradzieży z włamaniem, proszone są o kontakt pod
w/w numerami telefonów.
Sporządził:
mł. asp. Marcin Pakulski
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USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

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

Poradnia
Stomatologiczna
SWARODENT
Zapraszamy: pn-pt

tel. 61 817 64 68
kom. 515 121 645

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

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

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
Gazetę oddano do druku 17 marca 2021 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać
do redakcji najpóźniej do 20 kwietnia 2021 r.
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
Swoje usługi poleca i świąteczne życzenia Wielkanocne przesyła właścicielka Salonu Fryzjerskiego i Solarium
– Justyna Ławniczak – Tulce ul. Fiołkowa 2, tel. 516 76 77 66 – sponsor nagrody za rozwiązanie hasła krzyżówki

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 20 kwietnia 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że
przesłanie hasła jest równoznaczne zgodzie na wydrukowanie imienia i nazwiska zwycięzcy.
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali rozwiązanie krzyżówki. Nagrodę w postaci bonu o wartości 35 zł na usługi w Salonie Fryzjerskim – Solarium
pani Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „Coraz bliżej święta”,
wylosował Michał Maj z Gowarzewa. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

ŁAMIGŁÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl imiona i nazwiska bohaterów książek:
BREGG, DIAGORAS, HAL, KRIS, PIRX, ROHAN, TARANTOGA,
TEMPE, TICHY, TRURL.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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2. Rozwiąż sudoku:
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