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GMINNE ABC

TABLETKI
Z JODEM GOTOWE DO
DYSTRYBUCJI
NA TERENIE NASZEJ
GMINY

Konflikt zbrojny wywołany przez
Rosję na terenie Ukrainy rodzi niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Na wypadek takiego scenariusza polski rząd
postanowił zabezpieczyć obywatelom możliwość przyjęcia tabletek z jodkiem potasu, które ograniczają wchłanianie radioaktywnego
jodu. Odpowiednia ilość tabletek
ze stabilnym jodem jest już zabezpieczona na terenie naszej gminy.
W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w pobliżu
miejsca zamieszkania, w trzynastu
rozmieszczonych na terenie gminy Kleszczewo punktach, tj w każdym sołectwie (Krzyżowniki i Śródka w świetlicy w Śródce)
Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia
ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy,
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że obecnie takiego zagrożenia nie
ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do
zdarzenia radiacyjnego komunikat
o tym zostanie podany w mediach
ogólnopolskich i lokalnych oraz poprzez Alert RCB (sms). A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po
wydaniu stosownej decyzji przez
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Dodatkowe informacje na stronie 9 oraz na www.kleszczewo.pl

BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ
KUPNA WĘGLA NA
PREFERENCYJNYCH
ZASADACH

Gmina przygotowuje się do
uruchomienia sprzedaży węgla
w ramach rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach.
W czasie przygotowania do druku gazetki trwa jeszcze proces legislacyjny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe, stąd też
prosimy o śledzenie bieżących informacji za pośrednictwem strony internetowej gminy, bądź też zasięgając informacji u źródła, a więc
w Urzędzie Gminy bądź w OPS.
W miarę napływu informacji będą
Państwo informowani o szczegółach dotyczących terminu i miejsca składania wniosków oraz organizacji sprzedaży. Według założeń
procedowanej ustawy Gmina będzie mogła nabywać węgiel w cenie od 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać mieszkańcom po

nie więcej niż 2000 zł za tonę. Różnica pomiędzy tymi kwotami ma
pokryć koszty transportu węgla do
punktu sprzedaży na terenie gminy oraz organizacji dystrybucji. Aby
kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali wniosek o zakup preferencyjny. Na mocy proponowanych przepisów gospodarstwo
domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 3 ton
węgla – 1,5 tony w tym roku oraz
kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023
r. Preferencyjna sprzedaż będzie dostępna dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

ZAKOŃCZENIE
WIELOLETNIEJ PRACY
NA RZECZ GMINY
KLESZCZEWO

Po 37 latach pracy w Urzędzie
Gminy w Kleszczewie postanowiła przejść na emeryturę Genowefa
Przepióra sekretarz gminy /zastępca wójta – osoba, która od samego początku istnienia samorządu w naszej gminie uczestniczyła
w jego rozwoju.
Genowefa Przepióra została zatrudniona w Urzędzie Gminy 2
stycznia 1986 r. na stanowisku inspektora ds. wymiaru podatku
i opłat. 1 lutego 1989 r. awansowała na stanowisko Sekretarza Urzędu – tak nazywała się ta funkcja,
jako że urząd gminy był wówczas
Terenowym Organem Administracji Państwowej Stopnia Podstawowego. Zmiana ustrojowa nastąpiła
po wyborach samorządowych, które miały miejsce 27 maja 1990 roku.
Już wkrótce 24 lipca 1990 r. wybrany przez Radę Gminy wójt (począt-

kowo wybór wójta był dokonywany przez radę gminy) zaproponował
Pani Genowefie Przepióra stanowisko sekretarza Gminy Kleszczewo, a 13 lutego 1996 r. dodatkowo
pełnienie funkcji zastępcy wójta
i członka Zarządu Gminy – tą drugą funkcję sprawowała aż do 2002
roku, kiedy to w gminach zlikwidowano organ jakim był zarząd gminy, a jego zadania przekazano jednoosobowo wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast. Jeżeli chodzi
o funkcje w organach władzy gminnej, to warto również wspomnieć
o członkostwie w Komisji Finansowo-Gospodarczej w latach 19901998. Wówczas w komisjach mogły
pracować również osoby nie będące radnymi. Obok zadań „przypisanych” funkcji sekretarza Pani Genowefa Przepióra w latach 1991-2000
pełniła obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
w latach 2000-2019 Pełnomocnika
Ochrony Informacji Niejawnych,
a w okresie 2017-2019 Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
27 maja 2022 r. Pani Genowefa Przepióra została wyróżniona
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego”.
Uroczyste podziękowanie ze
strony współpracowników miało
miejsce 23 września br. w Urzędzie
Gminy. 27 września 2022 r. podczas XLVI sesji Rady Gminy Kleszczewo, odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Genowefy Przepióry
przechodzącej z dniem 28 września br. na emeryturę.
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GMINNE ABC
DEBATA GŁOSU
WIELKOPOLSKIEGO
NA TEMAT SUSZY

Podziękowania za wieloletnią pracę
Słowa podziękowania za długoletnią pracę, za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz działania
podejmowane na rzecz administracji samorządowej złożyli: wójt
Gminy Bogdan Kemnitz, przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo Marek Maciejewski, radni Gminy Kleszczewo oraz sołtysi
z terenu gminy.

EWA ICZAKOWSKA
NOWYM SEKRETARZEM
GMINY

W wyniku awansu wewnętrznego stanowisko sekretarza Gminy
Kleszczewo/zastępcy wójta objęła Ewa Iczakowska. Pani Ewa Iczakowska podjęła pracę w Urzędzie
Gminy 10.04.1995 roku. W trakcie 27 letniego stażu pracy w Urzędzie Gminy wykonywała zakres
obowiązków związanych z pracą sekretariatu Urzędu, a także
na co dzień uczestniczyła w realizacji zadań wykonywanych przez
kierownictwo Gminy. W okresie

Ewa Iczakowska

od 1.01.2001 do 1.10.2014 roku
Pani Ewa Iczakowska pełniła również funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Praca „na pierwszej linii” kontaktów z mieszkańcami, jak również
sprawna realizacja wymagających
wiedzy i odpowiedzialności zadań
zlecanych bezpośrednio przez kierownictwo stanowiły doskonałą
rekomendację do objęcia tego stanowiska.
Ewa Iczakowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości: studia
I Stopnia – kierunek Administracja, specjalność Prawo i ochrona
pracy, studia II stopnia – kierunek
Administracja, specjalność Administracja publiczna.
Oba etapy kształcenia wyższego wieńczyły oceny bardzo dobre
z wyróżnieniem, a kończąca studia
praca dyplomowa została nagrodzona Nagrodą Główną Rektora za
najlepszą pracę dyplomową roku.

Brama Poznania była miejscem
debaty zorganizowanej przez redakcję Głosu Wielkopolskiego pt.
„Czy Wielkopolsce grozi susza ?”
Nasza gmina należy do obszarów o najniższej rocznej sumie
opadów w Polsce. Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie wśród krajów o najniższych zasobach wody słodkiej, a ilość wody
pobierana z zasobów podziemnych
jest większa niż zdolność ich uzupełniania. Te dane są alarmujące.
O tym co należy robić i co się
robi aby ograniczyć negatywne
skutki tej sytuacji rozmawiali:
• prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
• Bogdan Fleming – dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego

no w skali mikro – w obrębie gospodarstw rolnych i posesji mieszkalnych,
jak również w skali makro. Przykładem pozytywnych działań w dużej
skali jest powstaj ący w naszej gminie
zbiornik retencyjny na Męcinie. Zgromadzoną wodę należy również odpowiednio wykorzystać – można wprost
do podlewania, ale także poprzez regulowanie jej odpowiedniego poziomu w gruncie – do tego może służyć
system drenażu, który dotąd wykorzystywany jest głównie do odprowadzania wody, ale w okresach niedoboru może służyć również jako system
nawadniający. Przykładem działań
w tym kierunku są regulowane zastawki zainstalowane przed laty na
przebiegającym przez naszą gminę
odcinku Kopli. Niestety, melioracje to
temat niedoceniany, obecna organizacja utrzymania i rozbudowy urządzeń melioracyjnych jest archaiczna
– brak skutecznego systemu finan-

Debata „Głosu Wielkopolskiego”
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Poznaniu,
• Bogumił Nowak – dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
• Rafał Sobczak – kierownik Biura
Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiM.
• Bogdan Kemnitz – wójt Gminy
Kleszczewo.
Moderatorem debaty był Leszek
Waligóra, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.
Wśród najważniejszych recept na
ograniczenie skutków braku wody
należy wymienić jej retencję, zarów-

sowania, a realizacją zadania zajmują się dobrowolnie tworzone „formy
organizacyjne” (to zapis w ustawie)
skupiające zainteresowanych problemem rolników, tzw. Spółki wodne, rejestrowane przez PGW „Wody
Polskie”, a nadzorowane przez Starostwa. Z puntu widzenia ochrony zasobów wody pitnej kontrowersyjne
jest także dość swobodne dysponowanie zasobami wód podziemnych.
W przypadku naszej gminy obserwujemy wyczerpywanie się zasobów wody z poziomu tzw. czwartorzędowego i konieczność sięgania
do zasobów trzeciorzędowych –
przykładem jest tutaj ujęcie wody
w Gowarzewie – gdzie zasobność
złoża eksploatowanego dotąd za pomocą studni o głębokości 60m zac.d. na str. 4 >>>
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częła się wyczerpywać. Konieczne
było sięgnięcie do zbiornika głębszego, 140m pod ziemią.
Relacja z debaty została zamieszczona na łamach papierowego wydania Głosu Wielkopolskiego,
a obszerny zapis TV można było
obejrzeć na portalu gazety, a także na stronie Internetowej naszej
Gminy.

RUSZYŁA BUDOWA
PRZEDSZKOLA
W KLESZCZEWIE

Pełną parą ruszyły prace na budowie przedszkola w Kleszczewie.
Obiekt powstanie tuż obok szkoły,
parku oraz węzła przesiadkowego, szybko rozrastającego się osiedla mieszkaniowego, a także Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
Kultury. Dzieci będą miały do
dyspozycji 7 sal wyposażonych
w zaplecza sanitarne i pomieszczenia magazynowe. Stołówka
wraz z zapleczem kuchennym zapewni dzieciom świeże posiłki, ale
będzie też mogła pełnić rolę auli.
Budynek będzie obiektem energooszczędnym do czego przyczyni
się ogrzewanie za pomocą pompy
ciepła, a także produkcja energii
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za pomocą paneli fotowoltaicznych. W specjalnej wiacie znajdzie
się punkt ładowania samochodów elektrycznych – najprawdopodobniej pierwszy w gminie.
Oszczędność wody do celów gospodarczych zapewni zbiornik retencyjny deszczówki. Zadbano
również o odpowiednie warunki
do pracy personelu. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu,
w tym budowę parkingów, a także placu zabaw dla dzieci.
Obiekt powstanie dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Koszt po przetargu: 13 370 302 zł.
Dotacja z Funduszu Polski Ład:
10.200.000 zł.

BUDOWA NA
UL. LAWENDOWEJ
ORAZ BRZOZOWEJ
W GOWARZEWIE

Trwają prace przy budowie II etapu ulicy Lawendowej w Gowarzewie Wraz z budową ulicy realizowana jest także inwestycja w zakresie
kanalizacji sanitarnej. Zakończone
są już prace na budowie kanalizacji
sanitarnej i nawierzchni bocznego
odgałęzienia ulicy Brzozowej.

Koszt inwestycji po przetargu to 978 469,73 zł, dofinansowanie z RFRD wyniesie 477 153,32
zł. W ramach zadania powstanie
325m ulicy wraz z wjazdami na
posesje oraz 650 m chodników.
Koszt inwestycji kanalizacyjnej
wynosi 426 237,87 zł, długość sieci 230 m.

KANALIZACJA
W KOMORNIKACH

Dobiega końca budowa trzech
etapów inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej prowadzonych
jednocześnie w Komornikach.
Wkrótce będzie można ogłosić zakończenie 2 zadań, tj. budowy I etapu – odcinka z Nagradowic do Komornik oraz III etapu
budowy sieci kanalizacyjnej, dotyczącego „starej” części tej miejscowości. II etap budowy kanalizacji został już zrealizowany, jednak
do wykonania pozostaje odtworzenie nawierzchni. Ten etap kanalizacji został wykonany prze firmę Hoppecke – instalacja będzie
służyła potrzebom tego zakładu,
ale została wykonana wg projektu
przygotowanego na pełne potrzeby tej części miejscowości przez

którą przebiega, co oznacza dostęp
do kolektora dla mieszkańców tej
części miejscowości – przyłącza do
posesji sfinansowała Gmina.
Wybudowana kanalizacja obejmuje główne ulice Komornik. W ramach
budowy podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu odtwarzania ulic w taki
sposób by poprawić ich parametry.
Oznacza to ich poszerzenie, ułożenie
nowej nawierzchni, w znacznej części
przebudowę chodników, jak również
rozwiązanie problemu odwodnienia. Duży zakres prac dodatkowych
oznacza znaczne zwiększenie nakładów na inwestycje ze strony Gminy. W przypadku II etapu kanalizacji
przebiegającego w ciągu drogi powiatowej, ze względu na bardzo wysoki
koszt odbudowy nawierzchni/przebudowy drogi, o wsparcie finansowe
zwróciliśmy się do Powiatu Poznańskiego. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 600.000zł, jednak czas oczekiwania na decyzję sprawił, że prace
mogą się przedłużyć do przyszłego
roku.

INWESTYCJE
WODOCIĄGOWE

Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej miejscowość Komorniki ma

Budowa kanalizacji na ul. Lawendowej

Kanalizacji Nagradowice-Komorniki (etap I)

Koniec budowy ul. Brzozowej

Budowa kanalizacji w Nagradowicach (etap I) – przepompownia ścieków
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Budowa kanalizacji w Komornikach (etap II)

wody z ujęcia w Krerowie i w razie
potrzeby na odwrót.
Kolejna inwestycja to wykonanie
przyłącza o długości 47m pomiędzy
osiedlem Przylesie w Tulcach a siecią wodociągową w pozostałej części tej miejscowości, co dla Zakładu
Komunalnego oznacza możliwość
uniezależnienia się do zakupu wody
od WCHiRZ.
Czwarta z będących przedmiotem jednego postępowania przetargowego inwestycji jest jeszcze
w trakcie realizacji. Jest to przebudowa sieci zasilającej w obrębie zabudowy położonej przy ulicy
Gospodarczej w Tulcach. Zakres
robót obejmuje 412m sieci wodociągowej. Całość inwestycji wodociągowych jest realizowana przez
Zakład Komunalny.

REWITALIZACJA
W KOMORNIKACH
I W NAGRADOWICACH

W Komornikach oprócz budowy
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
i związanej z tym przebudowy dróg
w najlepsze jest realizowany program rewitalizacji wsi. W ramach

tego projektu, na który uzyskaliśmy
wsparcie z budżetu Unii Europejskiej
(WRPO), już gruntownie przebudowano świetlicę wraz ze strażnicą
OSP, a obecnie trwają prace przy rewitalizacji stawu. Odnowienie stawu
zostanie zakończone jeszcze w tym
roku, natomiast do wiosny musi
poczekać zagospodarowanie terenu ponieważ konieczna jest zmiana
w planie zagospodarowania umożliwiająca budowę placu zabaw.
Kolejne zadanie to rewitalizacja
parku. Pomimo, że koszt zgłaszanych ofert przetargowych przekraczał sumy przewidziane w kosztorysie inwestorskim, zapadła decyzja
o podwyższeniu udziału gminy
w tym zadaniu i ostatecznie 25 października nastąpiło podpisanie
umowy na wykonanie prac. Wykonawcą jest firma ATP Eko Serwis Sp.
z o.o., ta sama, która zajmuje się rekultywacja stawu.
Dobiega końca realizowana
w tym samym programie, budowa
świetlicy w Nagradowicach. Termin otwarcia został przesunięty do
połowy listopada z uwagi na rozszerzenie prac.

Budowa kanalizacji w Komornikach (etap I) – przepompownia ścieków
również wykonaną nową sieć wodociągową. Sieć wodociągowa na
terenie Komornik była już bardzo
stara, w znacznej części wykonana
jeszcze z rur azbestowych (przypomnijmy, że w przypadku przesyłu
wody rury azbestowe nie stanowią
takiego zagrożenia dla zdrowia jakim są w przypadku pokryć dachowych z eternitu – problemem jest
odporność na awarie, łatwość napraw itp.). Długość nowej sieci wodociągowej to 1.459m.

Prowadzone inwestycje wodociągowe mają na celu również
usprawnianie połączeń pomiędzy
poszczególnymi Stacjami Uzdatniania Wody. Zadanie zapewnienia
zwiększonego przesyłu wody do
kolejnych miejscowości ma część
rurociągów w Komornikach, ale
temu celowi służyło także zwiększenie średnicy 506 m wodociągu
w Krzyżownikach – na pozostałych odcinkach rurociąg był przebudowany wcześniej. Efektem jest
możliwość zwiększonego przesyłu

Budowa sieci wodociągowej w Komornikach

Rewitalizacja stawu w Komornikach

Budowa świetlicy w Nagradowicach
c.d. na str. 6 >>>
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BUDOWA ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ
POZNAŃ‑TULCE

Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce
w ciągu dróg powiatowych 2438P,
2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański”
w ramach WRPO 2014-2020 w ramach ZIT dla MOF Poznania realizowane jest przez Powiat Poznański. Partnerem projektu jest Gmina
Kleszczewo. Projektowany odcinek
ścieżki o dł. 3,587 km biegnie od
granicy m. Poznania (Szczepankowo) poprzez m. Tulce i kończy się
w rejonie ul. Diamentowej.
W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m
do 3,50 m. Wykonane zostanie także nowe oświetlenie energooszczędne na odcinkach od km 0+00 do km
0+500 oraz od cmentarza w m. Tulce
do ul. Diamentowej. W miejscowości Tulce wybudowany zostanie parking rowerowy (B&R).
Projektowana droga rowerowa
stanowić będzie jednocześnie ciąg
spacerowy, przy którym zostaną
zlokalizowane miejsca odpoczynku, a także parkingi dla rowerów.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 525 947,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości 3 167 160,47 zł.

REMONT DROGI NR 434

Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi prace związane z remontem
drogi wojewódzkiej nr 434. Obecny
zakres obejmuje wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1.200m
pomiędzy Śródką, a Szczodrzyko-

Dotacja na drogę Krzyżowniki–Komorniki.
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GMINNE ABC
wem. Z pracami wiążą się spore
utrudnienia do kierowców ze względu na ruch wahadłowy prowadzony
jednym pasem drogi.

DOTACJA NA DROGĘ
KRZYŻOWNIKI –
KOMORNIKI

2.000.000 zł to kwota wsparcia przebudowy drogi gminnej nr
329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka (kierunek Komorniki)
przekazana gminie z Rządowego
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3
PGR. O wsparcie w tej edycji tego
programu mogły ubiegać się gminy
i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Symboliczne czeki zostały wręczone przedstawicielom gmin
przez Wojewodę Wielkopolskiego. W imieniu Gminy Kleszczewo
czek odebrała Skarbik Gminy Agata Kaczmarek.
Przebudowa ma na celu dostosowanie parametrów drogi do wzmożonych potrzeb transportowych
w związku z rozwijającą się w tym
rejonie strefą przemysłową.
Obecnie dobiega końca przygotowanie dokumentacji przetargowej,
wkrótce będzie ogłoszony przetarg.

WSPARCIE DZIECI
I WNUKÓW BYŁYCH
PRACOWNIKÓW PGR
W ROZWOJU
CYFROWYM

Wsparcie rządowe dotyczy zakupu sprzętu komputerowego
oraz dostępu do Internetu w ramach programu „Granty PPGR –
Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cy-

frowym” realizowane jest przez
Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Wnioski można było składać
20.10.2021 r. do 28.10.2021 r.
Po przeprowadzonej weryfikacji złożonych oświadczeń do Programu zakwalifikowanych zostało
106 osób. W ramach zadania, po
przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym zakupionych zostało 91 laptopów, 11 komputerów
stacjonarnych oraz 4 tablety. Zakupiony sprzęt został przekazany
użytkownikom.
Wartość inwestycji, na którą
gmina otrzymała całkowite dofinansowanie z budżetu państwa,
wynosi 340 042,00 zł.

CYFROWA GMINA

Gmina Kleszczewo otrzymała
dofinansowanie w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa
(POPC) na lata 2014-2020, pakiet
REACT-UE.
Celem Programu jest wsparcie
rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie
cyberbezpieczeństwa.
W ramach grantu planowane jest doposażenie serwerowni, min. w zapory zabezpieczające przed atakami z zewnątrz, jak
również w dodatkowe moduły serwerów. Działania te przyczynią się
do zwiększenia przestrzeni na potrzeby gromadzenia i archiwizacji danych Urzędu Gminy. W ramach grantu planowany jest także
zakup 16 szt. laptopów oraz przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa JST. Na realizację powyż-

Wizyta na budowie zalewu

szego zadania gmina otrzymała
dofinansowanie z UE w wysokości
100 000 zł.

AKTYWNA TABLICA

Przyznane środki z rządowego programu „Aktywna tablica” w wysokości 35.000zł zostaną
wykorzystane na zakup specjalistycznych oprogramowań, komputera z ekranem dotykowym,
laptopa klasy premium, 2 tabletów, profesjonalnego mikrofonu do terapii logopedycznej oraz
materiałów i publikacji do wykorzystania w pracy z uczniami ze
SPE dla ZS w Tulcach. Udział budżetu gminy w zakupach wynosi 8.750zł.
Program „Aktywna tablica” to
program, w którym można ubiegać się o dofinansowanie na zakup tablic interaktywnych dla
szkół podstawowych. Ponieważ
w latach poprzednich już wykorzystaliśmy możliwość zakupów
tego sprzętu w obu gminnych
szkołach pozostała nam możliwość pokrycia wydatków na zakupy związane ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

WIZYTA NA BUDOWIE
ZALEWU

18 października br. Komisja
rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisja oświaty, kultury i sportu Rady Gminy udały się z wizytą na teren budowy
zalewu w Tulcach. Obecnie prowadzone są równolegle prace
w czaszy zbiornika, jak również
przy budowie zapory. Zakończona została przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500
Poznań-Śrem. W ramach tych
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GMINNE ABC
prac dokonano wymiany 260m
odcinka rurociągu w obrębie budowy zbiornika, umieszczając go
na większej głębokości i dodatkowo obciążając. Swe prace kontynuują archeolodzy – odkrycia
zajmują spory obszar zajmowany niegdyś przez średniowieczną
osadę. Być może część znalezisk
trafi kiedyś do izby regionalnej,
której powstanie jest planowane w naszej gminie. Na budowie widać już spory zakres przyszłej ścieżki – drogi serwisowej,
która będzie przebiegać wokół
zbiornika. Niestety z krajobrazu
zniknął wiadukt po kolejce wąskotorowej, która skręcała w tym
miejscu z trasy Środa Wlkp. –
Poznań (Kobylepole) do Szewc.

Plac zabaw w Poklatkach

PSZOK NADAL
W RABOWICACH

17 października w Sali konferencyjnej GOK w Kleszczewie
miało miejsce spotkanie przedstawicieli gmin Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo poświęcone kontynuacji udostępniania
przez gminę Swarzędz Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rabowicach
mieszkańcom gmin Kleszczewo
i Kostrzyn przez kolejne 3 lata.
W dalszych planach gmin Kleszczewo i Kostrzyn jest budowa
własnych PSZOKów. W przypadku naszej gminy planowana jest lokalizacja tego punktu obok oczyszczalni ścieków
w Nagradowicach, od strony autostrady. Obecnie trwają negocjacje w sprawie nabycia gruntu
pod budowę, trwa też procedura zmiany planu zagospodarowania.

Rozmowy w sprawie PSZOK

Plac zabaw w Gowarzewie

GOWARZEWO
I POKLATKI MAJĄ
NOWE PLACE ZABAW

Inwestycje w obu przypadkach powstały w wyniku pozyskania przez
Gminę dofinansowania z programu samorządu wojewódzkiego Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach
XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Każdorazowo, zgodnie z zasadami programu, inicjatywa
i realizacja przedsięwzięcia należały
do sołectw, a wsparcie merytoryczne
i zwykle także finansowe, jak również
formalne rozliczenie działań było po
stronie Urzędu Gminy.

W Gowarzewie realizowano projekt pod nazwą „Tropikalna Wyspa
– rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie”. W bu-

dowę placu zabaw aktywnie zaangażowali się mieszkańcy Gowarzewa,
którzy przygotowali teren pod Tropikalną Wyspę. Całość inwestycji kosztowała 168 452 zł. Kwota z budżetu
gminy to 78.375 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 35.400zł oraz dodatkowe środki z budżetu Gminy 42.975zł),
dotacja z budżetu Województwa
Wielkopolskiego 50 000zł oraz niefinansowy wkład mieszkańców Gowarzewa w wysokości 40 077 zł
Sołectwo Poklatki zrealizowało
projekt pn.: „Zakątek zabaw w Poklatkach”.
W ramach zadania dokonano rozbudowy placu zabaw o nowe elementy tj.: sześciokąt wspinaczkowy, domek zabawowy, huśtawkę wagową,
karuzelę, bujak na sprężynie, zjazd po
linie oraz ławkę. Większość urządzeń
starego placu musiała zostać usunięta
ze względu na stopień zużycia.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 82.675 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego
to 16 000 zł. Na realizację zadania
gmina przeznaczyła środki własne
w wysokości 8 009 zł oraz z zgodnie
z decyzją sołectwa z funduszu sołeckiego 27 019 zł. Niefinansowy wkład
mieszkańców i inne koszty 31 647 zł
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Dnia 21 września 2022 r.
pożegnaliśmy
Pana Marka Jabłońskiego

Z

racji wykonywanych funkcji Pan
Marek był postacią powszechnie
znaną na terenie naszej gminy. Zapamiętany jako osoba bardzo kulturalna,
uczynna, wesoła zawsze z „trafionym
żartem”, a także niezwykle zaangażowana w sprawy gminy Kleszczewo.
Pracował w Urzędzie Gminy Kleszczewo w okresie od 11.01.1982 r. do
18.09.1997 r. na stanowisku Inspektora
ds. komunikacji. Z dniem 01.04.2003 r.
rozpoczął pracę w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie na stanowisku Kierownika Zakładu Komunalnego, 23.04.2014 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę komunalną od 01.07.2017 r. został Kierownikiem
Działu Technicznego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.
W dniu 28.02.2022 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Rodzinie zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia
składa
Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy Kleszczewo
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FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2023

W

e wrześniu, w każdym sołectwie Gminy Kleszczewo, odbyło się zebranie wiejskie podczas
którego mieszkańcy decydowali
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2023.
W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią,
w zebraniach uczestniczył także Wójt
Gminy. Mieszkańcy, dzięki przygotowanej przez Wójta prezentacji, mieli
możliwość przekonać się, że pomimo

trudnego czasu pandemii, Gmina realizowała wszystkie zadania i zaplanowane inwestycje.
W zebraniu mogą uczestniczyć
wszyscy mieszkańcy danego sołectwa. Informacje o terminach zebrań
zamieszczane były na stronie internetowej Gminy, gminnym portalu
na Facebooku, tablicach informacyjnych na terenie sołectw.
Dodatkową formą przekazywania informacji mieszkańcom z ja-

Sołectwo Bylin
Deratyzacja
Naprawa drogi

FS 17.047,65 zł
1.000,00 zł
16.047,65 zł

Sołectwo Gowarzewo
Doposażenie OSP
Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WiFi
Organizacja spotkań z mieszkańcami
Wkład własny do projektu Wielkopolska Odnowa Wsi
Wynajem toalety przenośnej
Zajęcia sportowe dla mieszkańców
Rozbudowa „Centrum aktywności rodzinnej”

FS 64.330,74 zł
20.000,00 zł
2.500,00 zł
6.430,74 zł
1.000,00 zł
2.000,00 zł
2.400,00 zł
30.000,00 zł

Sołectwo Kleszczewo
warsztaty kulturalne dla mieszkańców
obsługa zebrania
doposażenie placu zabaw

FS 64.330,74 zł
5.000,00 zł
150,00 zł
59.180,74 zł

Sołectwo Komorniki
Ogrodzenie stawu
Organizacja festynu na terenie sołectwa
Deratyzacja sołectwa
Wynajem toalety przenośnej
Doposażenie sali wiejskiej
Doposażenie OSP w sprzęt bojowy
Boisko sportowe (prace remontowe, opłat. za energię,
zakup sprzętu sportowego)
Prace remontowe na placu zabaw

FS 38.920,10 zł
9.000,00 zł
3.800,00 zł
2.300,00 zł
1.500,00 zł
2.320,10 zł
7.000,00 zł

Sołectwo Krerowo
Budowa chodnika
Organizacja festynu na terenie sołectwa
Deratyzacja sołectwa
Zebranie Wiejskie
Zajęcia kulturalne na salce katechetycznej
Doposażenie boiska
Zakup ławek i stołów
Budowa placu zabaw

FS 29.270,48 zł
8.943,48 zł
2.927,00 zł
1.000,00 zł
300,00 zł
1.000,00 zł
1.100,00 zł
6.000,00 zł
8.000,00 zł

Sołectwo Krzyżowniki
Deratyzacja sołectwa
doposażenie OSP w sprzęt bojowy
organizacja festynu na terenie sołectwa
zakup toalety przenośnej
wyposażenie kontenera
boisko sportowe – opłaty za energię
doposażenie placu zabaw

FS 28.627,18 zł
1.000,00 zł
5.000,00 zł
2.900,00 zł
2.000,00 zł
800,00 zł
2.000,00 zł
14.927,18 zł

11.000,00 zł
2.000,00 zł

Sołectwo Markowice
FS 31.071,75 zł
Deratyzacja
1.300,00 zł
Utrzymanie świetlicy
500,00 zł
Festyn rodzinny
3.100,00 zł
Wkład własny do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” Rozbudo26.171,75 zł
wa kompleksu rekreacyjno – sportowego
W tym roku kolejne sołectwa
podjęły uchwałę zebrania wiejskiego o woli przystąpienia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Wielkopolska Odnowa Wsi
to zaplanowany i realizowany przez
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wiejską wspólnotę rozwój sołectwa.
Program zachęca do samoorganizowania się i współdziałania, a realizacja programu służy zachowaniu
i promocji dziedzictwa kulturowego
wielkopolskiej wsi.

kiej korzysta Gmina jest aplikacja
Mobiss i SISMS, z której zarejestrowani mieszkańcy otrzymują komunikaty w formie bezpłatnych wiadomości sms. Zachęcamy, tych
którzy jeszcze z tej formy pozyskiwania informacji nie korzystają, do
bezpłatnej rejestracji numerów telefonów.
Zebrania wiejskie to okazja dla
mieszkańców do pozyskiwania informacji, wymiany zdań oraz kreowania

pomysłów i planów na rozwój miejscowości.
Wysokość środków przypadających na sołectwo uzależniona jest
od wielkości danego sołectwa (ilości
mieszkańców) i oblicza się ją według
wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.
W ramach przyznanych środków na rok 2023 sołectwa zaplanowały do realizacji zadania:

Sołectwo Nagradowice
Organizacja festynu na terenie sołectwa
Doposażenie i naprawa urządzeń sportowych
Zakup koszy na śmieci oraz ławek
Obsługa zebrania sołeckiego
Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw
Oflagowanie wsi zakup uchwytów na słupy
Doposażenie Sali wiejskiej

FS 32.487,02 zł
3.240,00 zł
1.000,00 zł
4.100,00 zł
200,00 zł
1.000,00 zł
3.000,00 zł
19.947,02 zł

Sołectwo Poklatki
Deratyzacja
Doposażenie placu zabaw

FS 31.972,38 zł
1.400,00 zł
30.572,38 zł

Sołectwo Szewce
Organizacja festynu na terenie sołectwa
Utrzymanie boiska (wertykulacja trawy na boisku
i zakup trawy na dosianie)
Zakup namiotu
Budowa boiska (przygotowanie terenu
i zakup oraz montaż tablicy do koszykówki)

FS 18.398,59 zł
1.839,00 zł

Sołectwo Śródka
Organizacja spotkań kulturalnych Biblioteka sąsiedzka „Za Miedzą”
Festyny rodzinne i spotkania okolicznościowe mieszkańców
Organizacja zajęć kulturalnych KGW „Śródczanki”
Deratyzacja sołectwa
Doposażenie OSP
Utrzymanie porządku w świetlicy
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (lustro + oznakowanie )
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa

FS 35.574,90 zł
2.000,00 zł
2.500,00 zł
2.000,00 zł
1.600,00 zł
3.000,00 zł
474,90 zł
1.000,00 zł
23.000,00 zł

Sołectwo Tanibórz
Festyn rodzinny na terenie sołectwa
Wynajem toalety przenośnej
Monitoring na terenie sołectwa
Publikacja książki o Taniborzu

FS 21.936,78 zł
2.193,00 zł
1.300,00 zł
10.943,78 zł
7.500,00 zł

Sołectwo Tulce
Organizacja festynu na terenie sołectwa
Sprzątanie lasu
Organizacja rajdów rowerowych
Zagospodarowanie terenu przy stawie (wkład własny do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi)
Zakup ławek, kosze, drobna infrastruktura
Budowa chodnika
Doposażenie placu zabaw przy szkole

FS 64.330,74 zł
4.000,00 zł
1.000,00 zł
2.000,00 zł

1.000,00 zł
6.559,59 zł
9.000,00 zł

20.000,00 zł
3.330,74 zł
30.000,00 zł
4.000,00 zł

Sołectwo Zimin
FS 34.481,27 zł
Deratyzacja
1.200,00 zł
Integracja i promocja (organizacja festynu)
3.000,00 zł
Koło gospodyń zajęcia kulturalne
1.000,00 zł
Doposażenie placu zabaw – wkład własny do udziału w projekcie „Wielko26.000,00
zł
polska Odnowa Wsi”
Doposażenie świetlicy
3.281,27 zł
Do beneficjentów Programu, sołectw Gowarzewo, Śródka, Tanibórz
i Poklatki, dołączyły sołectwa Kleszczewo, Krerowo, Krzyżowniki, Markowice, Nagradowice, Szewce, Tulce, Zimin.

Zarządzającym
programem
jest departament Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego.
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Profilaktyka jodowa

P

rzyjęcie dystrybuowanej przez
rząd tabletki nasyca tarczycę
stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego
gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2
godzin) od komunikatu właściwych
służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do
8 godzin od wystąpienia skażenia.
Dawkowanie jest uzależnione od
wieku osoby przyjmującej.
Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze

stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia
leku, należy skonsultować się z lekarzem.

13 PUNKTÓW DYSTRYBUCJI
W GMINIE KLESZCZEWO:
1. Hala Widowiskowo Sportowa
GOKiS w Kleszczewie (dla miejscowości Kleszczewo, Bugaj, Lipowiec) – ul. Poznańska 2, 63005 Kleszczewo
2. Hala Sportowa GOKiS w Tulcach
– ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce

Z obrad Rady Gminy
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•
•
•
•

•

•
•

sierpnia 2022 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na
której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
Uchwała Nr XLIV/361/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022
r.
Uchwała Nr XLIV/362/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
Na Sesji XLV w dniu 31 sierpnia podjęto uchwały:
Uchwała Nr XLV/363/2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych
przez Gminę Kleszczewo
Uchwała Nr XLV/364/2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na
Uchwałę Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września
2005 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
Uchwała Nr XLV/365/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLV/366/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
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września 2022 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
• Uchwała Nr XLVI/367/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej
w dniu 01 sierpnia 2022 r.
• Uchwała Nr XLVI/368/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej
na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Bezodpływowe zbiorniki
na ścieki oraz przydomowe
oczyszczanie ścieków

W

sierpniu tego roku nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona na Wójta nowy
obowiązek w zakresie kontroli
zbiorników bezodpływowych na
ścieki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa
w/w ustawy Wójt co najmniej raz

na dwa lata przeprowadza kontrolę (zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz
podmiotów podlegających kontroli
w okresie kontrolowanym):
• posiadania umów;
• zgodności postanowień umów
z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania
czystości i porządku (tzn. czy

3. Świetlica Markowice – Markowice 1, 63-006 Krerowo
4. Świetlica Komorniki – Komorniki 35, 63-004 Tulce
5. Świetlica Śródka (dla miejscowości Śródka i Krzyżowniki) –
Śródka 8, 63-006 Krerowo
6. Świetlica Gowarzewo – ul.
Swarzędzka 14, 63-004 Gowarzewo
7. Świetlica Poklatki – Poklatki 17
a, 63-005 Kleszczewo
8. Zimin Świetlica – Zimin 29,
63-006 Krerowo
9. Krerowo – salka katechetyczna
– Krerowo 3, 63-006 Krerowo

10. Nagradowice – świetlica – Nagradowice 35, 63-006 Nagradowice
11. Bylin – miejsce przy stawie
12. Szewce – miejsce przy placu zabaw
13. Tanibórz – wiata wiejska, przy
placu zabaw
W powyższych 13 punktach preparaty będą wydawane wg list mieszkańców pod nadzorem Sołtysów. Po
wyczerpaniu chętnych na terenie sołectwa, po zamknięciu punktu, będzie
jeszcze możliwość odbioru tabletek
na terenie hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie.

• Uchwała Nr XLVI/369/2022 w sprawie sprostowania błędu
w Uchwale Nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31
sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
• Uchwała Nr XLVI/370/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2022 r.
• Uchwała Nr XLVI/371/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
Ponadto dyrektorzy szkół podstawowych, Pani Dyrektor Marzena
Socha oraz Pan Dyrektor Andrzej Szymczak, przedstawili informacje
o zakończonym roku szkolnym oraz o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.

Z posiedzeń Komisji RG

W

związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym,
w dniu 26 sierpnia, podczas wspólnego posiedzenia Komisji,
Radni odwiedzili gminne placówki oświatowe.
• 20 września 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo – Gospodarczej podczas którego radni zapoznali się z informacją na temat wprowadzonego od stycznia
2022 r. nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Kleszczewo oraz bieżącymi informacjami dotyczącymi działalności Gminy.
A. Zdobylak
zbiorniki/osadniki w przydomowych oczyszczalniach są opróżnianie zgodnie z częstotliwością
określoną w regulaminie);
• dowodów uiszczania opłat za usługi.
Wobec powyższego w trakcie kontroli właściciel nieruchomości ma
obowiązek posiadania:
• umowy w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych lub
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych;

• dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
oczyszczalni ścieków i transportu
nieczystości ciekłych.
Pierwsze kontrole muszą zostać
przeprowadzone do sierpnia 2024 r.
Wszelkich informacji dodatkowych
udziela Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy Kleszczewo tel. 8176 033 wew. 124, 121 lub
120. 
M. Nowicka
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.
Reakcja NFOŚiGW na sytuację rynkową
i wzrost cen paliw
Popularny program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową
termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Dzięki zmianom
program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne
i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie
bieżącego roku.

O

d czasu uruchomienia we
wrześniu 2018 r., program
priorytetowy „Czyste Powietrze”
podlega stałemu monitoringowi,
analizie i ewaluacji – zarówno na
poziomie poszczególnych części
składowych, jak i w odniesieniu do
całej „filozofii” projektu. Efektem są
systematyczne zmiany i ulepszenia,
których podstawowym założeniem
w każdym przypadku jest upraszczanie potencjalnym beneficjentom dostępu do oferty NFOŚiGW.
W bieżącym roku, z uwagi na
szereg wyzwań wynikających
z warunków geopolitycznych, dynamicznej sytuacji rynkowej i skokowo wzrastających cen nośników
energii i materiałów, resort klimatu i środowiska prowadzi zaawansowane prace nad opracowaniem kolejnych zmian w programie „Czyste
Powietrze”. Aktualizacja ma przede
wszystkim stanowić zachętę dla
osób, które będą wnioskować o dotację na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego, tak aby zaplanowana do
realizacji inwestycja w efekcie doprowadziła do znacznego ograniczenia zużycia ciepła niezbędnego
do ogrzania budynku.
– Poprzez program „Czyste Powietrze” nie tylko ochronimy środowisko naturalne i tym samym zdrowie Polaków, ale także zwiększamy
oszczędności finansowe w domowych budżetach – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Ta idea przyświeca nam od
początku realizacji programu, który
jest największym projektem proeko-
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logicznym służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju. Cel
pozostaje niezmienny: poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji
do atmosfery gazów cieplarnianych,
natomiast zmiany w elastyczny sposób odnoszą się do rynkowego otoczenia, w którym program „Czyste
Powietrze” obecnie funkcjonuje – dodaje szefowa resortu.
Zgodnie z nazwą program „Czyste Powietrze” dotyczy szeregu działań, których skutkiem ma być zdecydowanie lepszy stan powietrza
w Polsce. Chodzi o systematyczną
i skuteczną eliminację największego
źródła smogu poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów
jednorodzinnych – tak, aby można
było w nich efektywnie zarządzać
energią. Projekt prowadzony przez
NFOŚiGW proponuje nie tylko
wsparcie wymiany urządzeń grzewczych i ocieplenia budynków, ale
także zastosowanie kompleksowych
rozwiązań, w tym dofinansowanie
dokumentacji, na przykład audytu energetycznego, który umożliwia
ocenę stanu domu i wskazuje, jakie
prace należy wykonać, aby budynek
był efektywny energetycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania nowych, przewidzianych
w programie nisko – i zeroemisyjnych źródeł ciepła, jak i technologii, muszą być oczywiste i wymierne, także w sensie ekonomicznym.
– W myśl zasady, że najlepsze jest
to ciepło, którego nie tracimy, robimy
wszystko, aby program, poza wymianą źródła ciepła, stanowił motywację do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i w konsekwencji
zmniejszenia jego zapotrzebowania
na ciepło. Chcemy zachęcić potencjalnych beneficjentów do takich działań,
które nie tylko przyniosą efekty środowiskowe, ale docelowo będą wymierną korzyścią finansową, która znajdzie odzwierciedlenie w portfelach
właścicieli domów jednorodzinnych
– zaznacza wiceprezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.
Według planu, najbliższe i najpilniejsze modyfikacje programu
„Czyste Powietrze” mają być wdrożone na przełomie III i IV kwartału 2022 r. Warto dodać, że pro-

gram jest zarazem przygotowywany
do absorpcji środków zewnętrznych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), stanowiącego kontynuację
dwóch wcześniejszych Programów
Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020
(POIiŚ). W tym zakresie również
trwają jeszcze prace – tak, aby zachowana została maksymalna prostota w aplikowania do programu,
a jednocześnie, aby zaplanowane
środki finansowe mogły być wykorzystane zgodnie z warunkami programów zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
W obliczu coraz większych wyzwań klimatycznych, ekologicznych i ekonomicznych, program
„Czyste Powietrze” będzie systematycznie ewoluował, a poważne zmiany w jego treści wymagają
wielu uzgodnień ze wszystkimi interesariuszami, w tym również wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
(które są realizatorami programu
w poszczególnych regionach) oraz
z bankami, które – oprócz gmin
– uczestniczą w realizacji programu. Dodatkowym, istotnym czynnikiem jest fakt, że NFOŚiGW na
początku drugiej połowy 2022 r.
planuje wdrożenie nowego programu pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”,
komplementarnego wobec „Czystego Powietrza”. Będzie on bazował na
doświadczeniach i wnioskach z pilotaży skierowanych do właścicieli budynków wielorodzinnych, któ-

re od ubiegłego roku są prowadzone
na terenie województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego,
a także śląskiego (gmina Pszczyna).
Kolejnym etapem modyfikacji
w programie „Czyste Powietrze”
(chodzi o drugi etap 3. części, który
uruchomiono 25 stycznia br.) będzie dodatkowe wsparcie dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych. Intencja
tych przyszłych zmian jest taka, aby
beneficjentów wesprzeć nie tylko
finansowo, lecz również wspomóc
ich logistycznie w realizacji niezbędnych inwestycji, służących poprawie jakości powietrza oraz komfortu życia.
Należy przypomnieć, że obecnie w programie „Czyste Powietrze”
można otrzymać z NFOŚiGW dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu w wysokości: do 30 000 zł dla podstawowego
poziomu dofinansowania, 37 000 zł
dla poziomu podwyższonego oraz
69 000 zł dla najwyższego poziomu.
Oferta jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja z NFOŚiGW obejmuje wymianę
starych i nieefektywnych pieców na
paliwo stałe na nowoczesne źródła
ciepła spełniające najwyższe normy,
a także przeprowadzenie gruntownych prac termomodernizacyjnych
budynku, w tym jego ocieplenie
oraz wymianę drzwi i okien.
(Źródło: https://
czystepowietrze.gov.pl/)

Panu

ANDRZEJOWI SZYMCZAKOWI
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Wójt Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo,
Sołtysi oraz pracownicy jednostek samorządowych.
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
– Rabowice ul. Świerkowa 17

N

a terenie Gminy Swarzędz
z zastrzeżeniem, że limit roczny
• meble i inne odpady wielkofunkcjonuje Punkt Selektywprzyjmowanych odpadów wynogabarytowe, z zastrzeżeniem,
nego Zbierania Odpadów Komusi 100 kg;
że limit roczny przyjmowanalnych (PSZOK), czyli miejsce,
odpady budowlane i rozbiórkonych odpadów wynosi 100 kg,
do którego właściciele nieruchowe stanowiące odpady komunalne
na właściciela nieruchomości
mości z terenu Miasta i Gminy
(tylko niezanieczyszczone frakcje
rekreacyjnej;
Swarzędz, Gminy Kleszczewo oraz
odpadów budowlanych, np. cera• zużyte opony, z zastrzeżeniem,
Miasta i Gminy Kostrzyn mogą
mika, czysty gruz ceglany i betoże limit roczny opon wynoprzywieźć następujące odpady:
nowy), z zastrzeżeniem, że limit
si 8 opon na rok, na właścicie1. Z nieruchomości, na których
roczny przyjmowanych odpadów
la nieruchomości rekreacyjnej;
zamieszkują mieszkańcy (nieruwynosi 100 kg.
•
zużyty sprzęt elektryczny
chomości zamieszkane) w PSZOK
i elektroniczny;
przyjmowane są bezpłatnie nastę3. Z terenu nieruchomości re• odpady budowlane i rozpujące rodzaje odpadów:
kreacyjnych w PSZOK przyjmobiórkowe stanowiące odpa• papier;
wane są bezpłatnie następujące
dy komunalne (tylko nieza• metal;
rodzaje odpadów:
nieczyszczone frakcje opadów
• tworzywa sztuczne;
• papier;
budowlanych, np. ceramika,
• szkło;
• metal;
czysty gruz ceglany i betono• odpady opakowaniowe wielo• tworzywa sztuczne;
wy), z zastrzeżeniem, że limit
materiałowe;
• szkło;
roczny przyjmowanych odpa• bioodpady;
• odpady opakowaniowe wielodów wynosi 100 kg, na właści• zużyte baterie i akumulatory;
materiałowe;
ciela nieruchomości rekreacyj• zużyty sprzęt pochodzący z go• bioodpady;
nej;
spodarstw domowych;
• zużyte baterie i akumulatory;
• odpady niebezpieczne;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• zużyte opony, z zastrzeżeGmina Kleszczewo
niem, że limit roczny opon
wynosi 8 opon na rok;
ODKRĘĆ, OPRÓŻNIJ
WRZUCAJ LUZEM,
• odpady budowlane i rozI ZGNIEĆ PRZED
BEZ FOLIÓWKI
WRZUCENIEM
biórkowe stanowiące odpaJAK
PRAWIDŁOWO
WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
dy komunalne (tylko nieSEGREGOWAĆ
zanieczyszczone
frakcje
ODPADY
opadów budowlanych, np.
KOMUNALNE?
ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy);
• odpady niebezpieczne;
• przeterminowane leki i cheNIE WRZUCAMY:
mikalia;
NIE WRZUCAMY:
• odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
www.kleszczewo.pl
• odzież i tekstylia;
Gmina Kleszczewo
• oleje i tłuszcze jadalne;
• opakowania z drewna.
ODPADY
• RESZTKI ŻYWNOŚCI (BEZ MIĘSA)
• TRAWĘ, LIŚCIE, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE
• OBIERKI OWOCÓW I WARZYW
• RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH
I DONICZKOWYCH
• PRZETERMINOWANE OWOCE I WARZYWA
• POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNE
• PIECZYWO
• SKORUPKI JAJ
• FUSY PO KAWIE I HERBACIE
• NIEIMPREGNOWANE DREWNO
• KORĘ, TROCINY, ZRĘBKI
• GRZYBY

• BIOODPADÓW W WORKACH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
• MIĘSA, KOŚCI, OŚCI I ODCHODÓW
ZWIERZĄT
• ZIEMI, KAMIENI
• POPIOŁU
• PŁYT WIÓROWYCH I PILŚNIOWYCH
I ICH TROCIN
• DREWNA IMPREGNOWANEGO
• MARTWYCH ZWIERZĄT

2. Z nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy (nieruchomości
niezamieszkane) w PSZOK
przyjmowane są bezpłatnie
następujące rodzaje odpadów:
papier;
tworzywa sztuczne;
metale;
szkło;
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
bioodpady;
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,

• ZGNIECIONE I ZAKRĘCONE BUTELKI
PO NAPOJACH
• ZGNIECIONE BUTELKI PO CHEMII
GOSPODARCZEJ
• PLASTIKOWE OPAK. PO KOSMETYKACH
• OPAKOWANIA PO PRODUKTACH
SPOŻYWCZYCH
• KARTONY PO MLEKU I NAPOJACH
• ALUMINIOWĄ FOLIĘ I PUSZKI PO
NAPOJACH
• KAPSLE I ZAKRĘTKI OD SŁOIKÓW
• OPAKOWANIA Z METALU
• WORKI I REKLAMÓWKI
• PUSTE OPAK. PO DEZODORANTACH
• METALE KOLOROWE
• CZYSTY STYROPIAN OPAKOWANIOWY

• BUTELEK I POJEMNIKÓW Z ZAWARTOŚCIĄ
• PLASTIKOWYCH ZABAWEK
• OPAKOWAŃ PO LEKACH
• BATERII I AKUMULATORÓW
• OPAKOWAŃ PO OLEJACH SILNIKOWYCH
• OPAKOWAŃ PO FARBACH I LAKIERACH
• CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH
• JEDNORAZOWYCH NACZYŃ
• SPRZĘTU AGD

NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

NIE MYJ!
OPRÓŻNIJ PRZED
WRZUCENIEM

ZGNIEĆ PRZED
WRZUCENIEM

WRZUCAMY:
• PAPIER BIUROWY I PAKOWY
• GAZETY I CZASOPISMA
• GAZETKI REKLAMOWE
• ULOTKI I KATALOGI, KSIĄŻKI I ZESZYTY
• OPAKOWANIA TEKTUROWE
• KARTONY
• TEKTURĘ FALISTĄ
• TORBY I WORKI PAPIEROWE

NIE WRZUCAMY:
• ZUŻYTYCH RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH
• PAPIERU LAKIEROWANEGO,
FOLIOWANEGO
• ZATŁUSZCZONEGO PAPIERU PO MAŚLE
I MARGARYNIE
• KARTONÓW PO MLEKU I NAPOJACH
• TAPET I WORKÓW PO MATERIAŁACH
BUDOWLANYCH
• ZATŁUSZCZONYCH OPAKOWAŃ
I NACZYŃ JEDNORAZOWYCH
• JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
HIGIENICZNYCH
• KALKI, PAPIERU WOSKOWANEGO

WRZUCAMY:
• SZKLANE BUTELKI PO NAPOJACH
• SZKLANE SŁOIKI
• OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH
(TYLKO CZĘŚCI SZKLANE)

NIE WRZUCAMY:
• SZKŁA OKIENNEGO
• SZKŁA ZBROJONEGO
• SZKŁA ŻAROODPORNEGO
• PORCELANY, CERAMIKI, DONICZEK
• KRYSZTAŁU, LUSTER
• MONITORÓW, KINESKOPÓW
• SZYB SAMOCHODOWYCH
• ŚWIETLÓWEK, ŻARÓWEK
• OPAKOWAŃ PO LEKACH, TERMOMETRÓW
• SZKŁA OKULAROWEGO
• SZKLANYCH OPAKOWAŃ PO
ROZPUSZCZALNIKACH
I OLEJACH SILNIKOWYCH
• ZNICZY Z WOSKIEM

WRZUCAMY:
• WSZYSTKIE ODPADY NIEBĘDĄCE ODPADAMI
NIEBEZPIECZNYMI I NIEPODLEGAJĄCE
ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ

NIE WRZUCAMY:
• ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE
• ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO
• BATERII I AKUMULATORÓW
• ŚWIETLÓWEK I ŻARÓWEK
ENERGOOSZCZĘDNYCH
• ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO
I FILTRÓW OLEJOWYCH
• FARB I ROZPUSZCZALNIKÓW ORAZ
OPAKOWAŃ PO NICH
• GRUZU

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
www.kleszczewo.pl

NIE WIESZ, CO ZROBIĆ Z DANYM ODPADEM?
SPRAWDŹ NA NASZEJ STRONIE

www.kleszczewo.pl

Gmina Kleszczewo
odpady@kleszczewo.pl
61 817 60 17 / 020 / 033

• przeterminowane leki i chemikalia;
• odpady wytworzone podczas
iniekcji domowych (zużyte igły,
strzykawki);
• odzież i tekstylia;
• oleje i tłuszcze jadalne;
• opakowania z drewna.
4. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
• niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne;
• odpady zawierające azbest;
• części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
• opony z pojazdów ciężarowych
i maszyn rolniczych;
• sprzęt budowlany;
• zmieszane odpady budowlane;
• urządzenia przemysłowe;
• odpady poprodukcyjne;
• odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów
wymagających opakowań);
•
odpady nieoznaczone, bez
możliwości ich identyfikacji
(bez etykiet);
• butle gazowe;
• papa;
• okna plastikowe;
• gaśnice;
• wata szklana.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany jest na terenie
Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach,
ul. Świerkowa 17.

Godziny
funkcjonowania
PSZOK:
– od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00
do 17:00
– w soboty w godzinach
9:00 do 14:00

Dane kontaktowe:
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o. o., Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz,
Tel. 61 817 34 21; Tel kom.
695 980 352
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Wakacje bez nudy

P

o długim okresie pandemii, znowu rozpoczęły swoją działalność wakacyjne świetlice
środowiskowe. W miesiącu lipcu
i sierpniu, oprócz Tulec i Kleszczewa, gdzie świetlice działają
cały okrągły rok, zostały otwarte
jeszcze w Komornikach i Nagradowicach.

W okresie od 22 do 26 sierpnia
2022r. część dzieci mogła uczestniczyć w wycieczkach wraz z dziećmi z Ukrainy, które zamieszkały
na terenie naszej gminy. Wycieczki
miały ciekawy program, od zwiedzenia nowego ZOO w Poznaniu,
poprzez zwiedzanie Grodu w Pobiedziskach, odwiedzenie Muzeum

A. Fiedlera w Puszczykowie, przejazd kolejką wąskotorową ze Środy
Wlkp. do Zaniemyśla i z powrotem, do odwiedzenia Pirackiego Parku Rozrywki NENUFAR
w Kościanie.
Wycieczki były miłym wydarzeniem na zakończenie wakacji,

a jeszcze czekał na świetlicy poczęstunek – pizza. Tym smacznym akcentem żegnaliśmy się i umówiliśmy na następne wakacje.
Dziękuję za mile spędzony
wspólny czas.
Wychowawca: Ewa Rybicka

Nordic Walking dla Seniorów Niepełnosprawni na kijkach

W

dniach 5 września 2022
i 12 września 2022, Niepełnosprawni z Klubu Samopomocy w Kleszczewie mieli naukę
chodzenia Nordic Walking. Było
to czwarte i piąte z kolei spotkanie z instruktorem. Działo się to
w projekcie „Rekreacyjnie i sportowo wśród Niepełnosprawnych”
dotowanym przez Gminę Kleszczewo. Niepełnosprawni chodzili

W

piątkowe popołudnie, 30
września 2022 r., spotkała się grupa Seniorów, by kontynuować chodzenie z kijkami
poza projektem wcześniej dotowanym przez Gminę Kleszczewo. Miejscem spotkania był
Klub Samopomocy w Kleszczewie, aby o 16.00 wyruszyć drogami osiedla w drogę do Czerlejna.
Po drodze instruktorka pani Kasia i asystentka pani Iwona prowadziły ćwiczenia usprawniające
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mięśnie. Pogoda była słoneczna, ciepła, więc dobrze się spacerowało. Razem spędziliśmy na
dworze ponad półtorej godziny, a na zakończenie chodzenia
z kijkami czekał na nas podwieczorek.
Dziękuję chętnym za wspólny
wysiłek i spędzenie czasu poza
rodziną; mobilizując się do grupowej aktywności fizycznej.
M. Radzimska

z kijkami w kleszczewskim parku.
Intensywnie ćwiczyli, dotleniali
się, prostowali kręgosłup.
Klubowicze mają zakupione
z projektu kijki, więc mogą profesjonalnie chodzić po zakończonym projekcie, tym bardziej, że terapeuta asystowała instruktorce;
zatem liczy się na kontynuację.
M. Radzimska
Koordynator projektu
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Tulecki Rajd Rowerowy 2022 – „Jesień”

17

września odbył się kolejny Jesienny Rajd Rowerowy. Organizatorem wydarzenia była Rada Sołecka wsi Tulce,
a inicjatywa skierowana była dla
wszystkich chętnych amatorów
jazdy na dwóch kółkach.
W ramach rajdu zaplanowano
dwie odrębne trasy. Pierwsza, bardziej wymagająca, wiodła przez
Tanibórz, Kleszczewo, Poklatki,
Mikuszyn oraz Węgierskie do pomnika ku pamięci tajnych polskich organizacji oraz zrzutu pod
Janowem w czasie II wojny światowej (14/15 września 1943 r.)
i liczyła około 36 km. Druga trasa
była łatwiejsza, liczyła 15 km i prowadziła przez Tanibórz, Gowa-

rzewo, Kruszewnię oraz Szewce.
Rajd oprócz cech rekreacyjnych
miał też walory edukacyjne i krajoznawcze, a zakończył się tradycyjnym poczęstunkiem ufundowanym przez Sołectwo Tulce.
Wydarzenie to cieszy się co raz
większym zainteresowaniem –
w minionej edycji wzięło udział
blisko 70 osób, w tym dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Nie zabrakło też gospodarza naszej gminy
Pana Bogdana Kemnitza.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz osobom,
które wsparły organizację Jesiennego Rajdu Rowerowego.
MF

730 lat Taniborza
W sobotę, 16 lipca w Taniborzu świętowano imponującą rocznicę powstania miejscowości

U

roczystego otwarcia obchodów 730-lecia Taniborza dokonała Pani Sołtys Lucyna Jaroszewska w towarzystwie
przewodniczącego Rady Gminy Marka Maciejewskiego i Pani
skarbnik Gminy Kleszczewo
Agaty Kaczmarek. Była to okazja do poznania historii tej malowniczej, położonej nad Męciną miejscowości. Ułatwiła to
przygotowana na tę okazję wystawa opracowana przez Panią
Karolinę Karpińską. Obchodom
rocznicy towarzyszyły bezpłatne
atrakcje, wśród których wymienić można choćby pokaz konnej
kaskaderki, inscenizację średniowiecznej bitwy, animacje, czy zajęcia survivalowe z pozyskiwania wody i wskrzeszania ognia.

Nie zabrakło też zabawy tanecznej i pokazu teatru ognia.
W tym samym czasie i miejscu odbył się powiatowy etap VII
edycji ogólnopolskiego konkur-

su kulinarnego dla Kół Gospodyń
Wiejskich „Bitwa Regionów”. Wydarzenie zainaugurował poseł na
sejm Bartłomiej Wróblewski, dyrektor Krajowego Ośrodka Wspar-

cia Rolnictwa w Poznaniu Marian
Markiewicz i Pani skarbnik gminy Agaty Kaczmarek. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do
polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Do
Taniborza zjechało się dziesięć zakwalifikowanych do tego etapu Kół
Gospodyń Wiejskich, które zaprezentowały zgłoszone potrawy regionalne. Jury miało bardzo twardy
orzech do zgryzienia, ale wyłoniło
zwycięzców. 1. miejsce zajęło Koło
Gospodyń Wiejskich w Wirach, 2.
miejsce zdobyło Koło Gospodyń
Wiejskich , natomiast miejsce 3.
wywalczyło Koło Gospodyń Wiejskich z Plewisk.
MF

Warsztaty ceramiczne
„Święci garnków
nie lepią”

„Ś

więci garnków nie lepią „ to tytuł projektu realizowanego w ramach konkursu Akywne Sołectwo organizowanego przez LGD Trakt Piastów. Sołectwo
Śródka w partnerstwie z sołectwem Krzyżowniki otrzymało grant na zrealizowanie warsztatów ceramicznych.
Odbyło się pięć spotkań na których uczestnicy poznawali tajniki lepienia gliną jednocześnie miło spędzając czas
w gronie swoich sąsiadów.
J. Fludra
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Z życia krerowskiej parafii…

Nominacja kanonicka
Księdza Stanisława
Kaczmarka
W Wielki Czwartek, 14 kwietnia, Ksiądz Arcybiskup Stanisław
Gądecki mianował księdza Stanisława Kaczmarka Kanonikiem
Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej.
W liście gratulacyjnym z okazji
Złotego Jubileuszu Kapłaństwa,
Ksiądz Arcybiskup napisał, że
dziękuję Mu za wierność Kościołowi oraz ofiarną posługę duszpasterską na wszystkich wyznaczonych Mu placówkach, zwłaszcza
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Krerowie, gdzie dał się poznać
(…) jako gorliwy i dobry pasterz
oraz kapłan uśmiechu.
Parafianie gratulacje i życzenia
Księdzu Kanonikowi złożyli podczas uroczystej Mszy św. jeszcze
tego samego dnia, w Wielki Czwartek. Raz jeszcze Księdzu Proboszczowi serdecznie gratulujemy.

Złoty Jubileusz kapłaństwa
ks. kan. Stanisława
Kaczmarka
W niedzielę 29 maja, podczas
uroczystej Mszy św. swój złoty jubileusz kapłaństwa przeżywał proboszcz krerowskiej parafii, ksiądz
kan. Stanisław Kaczmarek.
Ksiądz Kaczmarek święcenia
kapłańskie przyjął w poznańskiej
katedrze 25 maja 1972 roku,
a od 1 lipca 2003 roku jest proboszczem w Krerowie. To właśnie w Krerowie dziękował Bogu
za pięćdziesiąt lat swej kapłańskiej posługi. Towarzyszyła Mu
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najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi, zaproszeni kapłani, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Zielniczkach
oraz wdzięczni parafianie z Krerowa i poprzedniej parafii Jubilata, Boruszyna. Pod koniec
Mszy św. przedstawiciele ww.
grup osób, złożyli Księdzu Kaczmarkowi gratulacje i życzenia.
W imieniu Pana Wójta i swoim
własnym gratulacje, podziękowania i życzenia złożyła Genowefa Przepióra, Zastępca Wójta
i Sekretarz Gminy. Uroczystości
Jubileuszowe zakończyło wspólne zdjęcie na schodach salki katechetycznej.
Księdzu Proboszczowi życzymy
wielu łask Bożych i dużo zdrowia
w dalszej kapłańskiej posłudze.

Boże Ciało, parafialne
rekolekcje i odpust
parafialny
Tradycyjnie, w uroczystość
Bożego Ciała, po Mszy Świętej
o godz. 10.00 odprawianej pod
przewodnictwem ks. prob. kan.
Stanisława Kaczmarka, z kościoła
wyruszyła procesja eucharystyczna przez wioskę, do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz przygotowała
rodzina Rydianów i Wawrzyniaków, drugi rodziny mieszkające
w blokach, trzeci rodzina Lewandowskich, a czwarty rodzina Lammelów. W tym roku oprócz pięknie udekorowanych okien domów,
bram i girland, po raz pierwszy na
wszystkich słupach elektrycznych
w Krerowie, zostały powieszone
flagi. Uroczystej procesji przewod-

niczył franciszkanin z Poznania, o.
Emil.
Natomiast w oktawie Bożego Ciała, jak co roku, krerowska wspólnota parafialna przeżywała rekolekcje
parafialne, które w tym roku wygłosił franciszkanin, o. Emil. Czas rekolekcyjny dodatkowo został wzbogacony w tym roku, o parafialny
odpust ku czci św. Jana Chrzciciela.
Uroczystej sumie odpustowej, przeżywanej w niedzielę 19 czerwca,
w oktawie Bożego Ciała, przewodniczył ks. prałat Mieczysław Nowak.
Z kolei w dzień zakończenia oktawy Bożego Ciała, w czwartek 23
czerwca, po Mszy św. o godz. 19.00,
wyruszyła uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, umieszczonych na terenie przykościelnym.
Pierwszy ołtarz przygotowali mieszkańcy Januszewa, drugi Zimina, trzeci Krerowa i czwarty Markowic.

Poznańska Piesza Pielgrzymka
w krerowskiej parafii
6 lipca z Poznania wyruszyła 88.
Piesza Pielgrzymkę na Jasną Górę,
pod hasłem: Oto stało się nowe.
Tradycyjnie tego samego dnia piesi pielgrzymi z różnych grup przechodzili przez kolejne miejscowości
krerowskiej parafii. Grupa pokutna
zatrzymała się w Ziminie, a ekstremalna w Krerowie. Życzliwi parafianie z obydwu miejscowości zadbali
o przygotowanie napoi i smacznych
posiłków. Pielgrzymi obiecali odwdzięczyć się im modlitwą, zwłaszcza u stóp Jasnogórskiej Matki.
Dominik Rydian
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Klasyki PRL-u w Gowarzewie

D

ruga edycja Zlotu Klasyków PRL-u odbyła się w niedzielę, 28 sierpnia w Gowarzewie
i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Na boisku przy świetlicy wiejskiej pojawiło się 258 pojazdów,
które spełniły regulaminowe wymogi. Dopisała także frekwencja
publiczności – zarówno w miejscu
zlotu, jak i podczas zjawiskowego,
ale też bardzo wymagającego pod
względem organizacyjnym rajdu “Slalomem przez Gminę Kleszczewo”. Pilotował mu Wójt gmi-

ny Bogdan Kemnitz, który zasiadł
na czele kolumny w zabytkowym
wozie strażackim. Zarejestrowani
uczestnicy wydarzenia głosowali
na “Auto Zlotu”, którym została Syrena 105 z roku 1979. W ręce wła-

pograć na starej grze komputerowej, podszkolić się z udzielania
pierwszej pomocy medycznej, czy
wesprzeć charytatywną działalność
fundacji „AmeLove bez granic”.
GOKiS w Kleszczewie dziękuje
za nieocenioną pomoc strażakom
z OSP Gowarzewo, OSP w Kleszczewie, OSP Śródka-Krzyżowniki, a także wszystkim wolontariuszom i Danielowi Iczakowskiemu,
który był iskrą zapalną i pomysłodawcą tego wydarzenia. Podziękowania za wsparcie należą się także
wszystkim sponsorom.
MF

ścicielki – Agnieszki Kurpik powędrowała nagroda rzeczowa.
Oprócz motoryzacyjnych klasyków PRL-u można było też przypomnieć sobie jak wyglądało wyposażenie ówczesnych domostw,

PROSTO Z PÓŁKI
BRUCE GREYSON

POTEM. LEKARZ
DOWODZI, ŻE ŻYCIE
PO ŻYCIU ISTNIEJE.

W swojej książce „Potem”
ekspert w dziedzinie doświadczeń z pogranicza śmierci opisuje drogę, która doprowadziła go do pewności, że życie po
życiu jest faktem, a po śmierci
ciała świadomość nadal istnieje. Podczas gdy świat medyczny
ignorował doświadczenia z pogranicza śmierci, lekarz Bruce Greyson podchodził do nich
z perspektywy naukowej, by po
czterdziestu latach badań dojść
do wniosku, że śmierć jest pro-

giem między dwiema formami
świadomości. Nie jest końcem,
ale przejściem.
To spojrzenie na śmierć
z nowej perspektywy, poparte
nie religią, ale naukowymi argumentami, każe nam ją traktować bez – tak głęboko zakorzenionego w naszej kulturze
– lęku, widzieć w niej kamień
milowy na naszej drodze życia. Książka "Potem" wzywa
nas do otwarcia umysłu na
to niezwykłe doświadczenie
i płynącą z niego naukę, mówiącą że po śmierci istniejemy nadal.
Źródło: Prószyński i S-ka

15

>>>

NASZE SPRAWY

sierpień – październik 2022 r.

WIADOMOŚCI Z GOKIS

Kultura w skrócie
Spotkania z planszówką
Spotkać się, pogadać, poznać
i pograć. To idea, która towarzyszyła pomysłodawcom cyklicznego, rodzinnego wydarzenia, które odbyło się już trzy razy, we
wtorkowe popołudnia w świetlicy w Gowarzewie. Skierowane jest do każdej grupy wiekowej,
nie tylko do dzieci. Instruktor jest
tu przewodnikiem po grach plan-

polskiego Festiwalu Fotografii im.
Ireneusza Zjeżdżałki.
Z tej okazji przybył Tomasz
Kowalczyk z ciekawym projektem pn. „Camera à la minute. Jednodniowy zakład fotograficzny”.
Każda chętna osoba mogła zapozować do zdjęcia wykonanego
bezpłatnie w wyjątkowej, historycznej już technologii analogowej. Fotografie powstawały za poniorów z terenu Wielkopolski. Zaproszenie do udziału w Kleszczewskich
Spotkaniach z Biesiadną Piosenką przyjęły zespoły śpiewacze „Dębowy Liść” z Suchego Lasu, „Złoty
Kłos” z Kostrzyna Wlkp., „Olszyna”
ze Swarzędza i „Stokrotki” z Tulec,
Honorowym gospodarzem imprezy był tradycyjnie zespół Kleszczewianie. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy – Bogdan
Kemnitz, Sekretarz – Ewa Iczakowska
i Przewodniczący Rady Gminy – Marek Maciejewski.

Podróżnicy wrócili
szowych, które przywozi ze sobą.
Podpowiada i doradza, objaśnia
jak zacząć zabawę. Organizator
zajęć (GOKiS w Kleszczewie) zaprasza do zapisów na kolejny miesiąc.

Fotograf jak dawniej
19 października w Gminnym
Ośrodku Kultury miała miejsce
kleszczewska odsłona 6. Wielko-
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mocą aparatu skonstruowanego
na wzór kamer budowanych na
początku XX w. przez objazdowych fotografów. Dość prymitywne urządzenia pozwalały na wykonanie zdjęcia, a także jego dalsze
wywołanie – bez użycia prądu.

Spotkanie z piosenką
15 października w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyło się wydarzenie gromadzące śpiewających se-

Po pandemicznej przerwie, do
stałego repertuaru Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, wrócił cykl spotkań podróżniczych „Halo Świat”.
23 września odbyła się prelekcja
Roberta Gondka pt. „Safari moich
marzeń”, a 14 października o Normandii opowiadał kapitan Jacek
Podgórski. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na 4 listopada – Katarzyna Augustyn przedstawi relację z podróży do Kirgistanu.

Wstęp na wydarzenia z cyklu
„Halo Świat” jest bezpłatny.

„Mój Dom/Мій дім”
3 września w Hali Sportowej
GOKiS w Tulcach odbyło się
gminne wydarzenie w ramach
projektu Fundacji Barak Kultury finansowany przez Powiat
Poznański pn. „Mobilne Centrum Mój Dom”. To seria spotkań przeznaczonych dla Ukraińców zamieszkujących Powiat
Poznański i jego okolice. Głównym celem projektu była integracja społeczności i pomoc
w aklimatyzacji w nowym środowisku. Wydarzenia odbyły się na
terenie gmin powiatu poznańskiego. Ich program obejmował:
aktywności dla dzieci, arteterapię poprzez warsztaty (odprężające zajęcia manualne, ruchowe,
malarskie i graficzne. Możliwość
do zrelaksowania się i jednocześnie stworzenia czegoś kreatywnego), wystawę i zajęcia terapeutyczne oraz możliwość rozmowy
z psychologiem.
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Zajęcia kulturalne i sportowe
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kleszczewie zaprasza do udziału w zajęciach artystycznych i sportowych. Do wyboru jest szeroka paleta zajęć
edukacyjnych, twórczych, rekreacyjnych i kondycyjnych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Pełną listę znaleźć można na stronie internetowej gminy.
MF

Narodowe Czytanie

to tutaj przypomnieć, że w tym
roku przypada 200. rocznica wydania Ballad i romansów.
Najmłodszych słuchaczy zaprosiła do zabawy Bajanka – Monika
Skikiewicz, a warsztaty plastyczne
prowadziła Maria Gowarzewska.
Była też możliwość udziału w quizie za znajomości Ballad i romansów Adama Mickiewicza, w którym do wygrania były książki. Na
wszystkich uczestników czekał
słodki poczęstunek. 
K.P.

3 września na dziedzińcu Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczewie odbyło się Narodowe Czytanie. W Roku Romantyzmu Ballady i romanse Adama
Mickiewicza czytali zaproszeni
nauczyciele ze szkół w Kleszczewie i w Tulcach – Patrycja Nowicka, Lucyna Adamek-Egiert,
Weronika Nowak, Magdalena
Socha, Marta Guner, Violetta Porębiak, Małgorzata Nowak. War-

cykl spotkań podróżniczych

halo SWIAT

KIRGISTAN

w cieniu niebiańskich gór
Katarzyna Augustyn

Zapraszamy na spotkanie - WSTĘP WOLNY
4 listopada 2022 - 18:30
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie
ul. Poznańska 6
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Wspomnijmy Akcję Lato

Spektakl – „Morskie opowieści”

J

ak co roku – okres wakacji minął pod szyldem Akcji Lato, czyli atrakcji zorganizowanych przez
GOKiS w Kleszczewie, a finansowanych w dużej mierze ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W programie znalazły się półkolonie oraz
różnego typu wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

Spektakle teatralne
Inauguracja tegorocznej Akcji
Lato miała charakter teatralny, pi-
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Spektakl – „Zapomniana historia”
saliśmy o niej szerzej w poprzednim numerze, ale wspomnijmy raz jeszcze dla porządku. 24
czerwca zawitały do nas dwa teatry ze spektaklami plenerowymi
w ramach projektu „Teatr w małym mieście”.
Teatr Łata zaprezentował dzieciom „Morskie opowieści”, a kiedy zapadł zmierzch przed licznie
zebraną publicznością wystąpił
Teatr Ewolucji Cienia ze spektaklem kostiumowym „Zapomniana historia”.

Półkolonie

Kino plenerowe

Głównym punktem programu
Akcji Lato były półkolonie przygotowane dla dzieci ze szkół podstawowych. Zapisy na trzy turnusy
rozeszły się w rekordowym tempie, więc organizatorzy stanęli na
wysokości zadania i zorganizowali
dodatkowy, czwarty turnus. W sumie do dyspozycji było 280 miejsc.
Młodzież szkolna mogła spędzić
czas m.in. na pływalni, w parku linowym, kinie, kręgielni, czy w krainie Lego – History Land.

Miłośnicy kina mieli w tym
roku trzy okazje, aby zasiąść na leżaku przed dużym ekranem. Dobór repertuaru miał przypadkiem
wspólny mianownik. 8 lipca w Tulcach wyświetlono film „Chłopaki
nie płaczą”, 22 lipca w Gowarzewie
„Chłopiec z chmur”, a 26 sierpnia
w Tulcach „Chłopiec z burzy”.

Park linowy

Pólkolonie w kinie

Półkolonie na basenie

Półkolonie na Cytadeli w Poznaniu

Letnie spotkania kameralne
Kolejna edycja zapoczątkowanego w ubiegłym roku cyklu Let-
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Kino plenerowe
nich Spotkań Kameralnych odbyło
się 29 lipca w zaciszu zabytkowego
parku w Kleszczewie. Na najmłodszych czekały animacje i rozmaite
zabawy. Była też okazja podszkolić
się z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, a dla melomanów zaplanowano dwa koncerty.
Jako pierwszy zagrał zespół The
Roadhouse, który przeniósł słuchaczy w klimaty muzyki country,
blues i americana. Drugi koncert
wykonali artyści dobrze w naszej
gminie kojarzeni. Kapela Karpati
występowała już u nas kilkukrotnie – za każdym razem zbierając

Letnie spotkania kameralne

owacje na stojąco. W repertuarze
muzyków znalazły się najpiękniejsze pieśni muzyki bałkańskiej, cygańskiej i karpackiej.

Piłka, joga, tenis
Przez cały okres wakacji na boisku Orlik w Kleszczewie odbywały się weekendowe Letnie Turnieje
Piłki Nożnej dla dzieci i oldboyów.
Nagrodami były statuetki i wydawnictwa książkowe poświęcone piłce nożnej, a koordynacją rozgrywek
zajmował się animator sportu Zenon Piechocki. Podobnie jak w ubiegłym roku – w lipcu i sierpniu park

Festyn „Pożegnanie wakacji”
w Gowarzewie był miejscem regularnych, cotygodniowych zajęć
„JOGA wśród drzew” – dla osób
dorosłych i młodzieży. Otwarte treningi tenisa stołowego odbywały
się w dniach 22-31 sierpnia w Hali
Sportowej GOKiS w Tulcach.

Pożegnanie wakacji
Ostatnim akcentem wakacyjnej
oferty był festyn rodzinny „Żegnaj
Lato”, który odbył się w Tulcach,
26 sierpnia. Program wydarzenia
pękał od atrakcji przygotowanych

z myślą o międzypokoleniowej
zabawie, choć z dużym ukłonem
w stronę młodszej publiczności. Na
uczestników wydarzenia czekały
m.in. animacje, konkurencje zręcznościowe, warsztaty Lego i pierwszej pomocy. Nie zabrakło też pokazów sportowych i artystycznych,
seansów kina sferycznego, a także
pokaźnego parku dmuchańców.
Wszystkie atrakcje Akcji Lato
(z wyjątkiem dotowanych półkolonii) były dla uczestników bezpłatne.
MF

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”

W

akacje, wakacje i po wakacjach. Za granicą, w Polsce, na wsi, w mieście, aktywnie
i leniwie... każdy spędzał je jak
lubi. Jakiekolwiek by one nie były
cieszymy się, że wszyscy wrócili
do nas cali, zdrowi i zrelaksowani, a pierwszego dnia emocji i radości było co nie miara.
Dla najmłodszych pierwsze dni
w przedszkolu są bardzo trudne.
Nowe miejsce, nowe osoby, nowe
zajęcia i rozkład dnia. Nierzadko również pierwsze dłuższe rozstanie z bliskimi. Widziałyśmy, że
rodzicom również łezka się w oku
zakręciła. W początkowej fazie
adaptacji do przedszkola uczucia takie, jak: tęsknota, lęk, niepokój, smutek są czymś naturalnym.
Trzeba rozmawiać z dzieckiem,
słuchać tego, co ma do powiedzenia, wyjaśniać mu, że może być
smutno i może tęsknić. Niewątpliwie jest to duży krok w okresie
dorastania Państwa pociech. Niektórym dzieciom łatwo przychodzi aklimatyzacja, a innym zajmie
to trochę dłużej. W takim przypadku istotna jest rozmowa rodzica z dzieckiem i zapewnienie
go o miłości, i bycie słownym oraz
opowiedzenie o tym co się będzie
działo w ciągu dnia. Taką rozmową przekażecie Państwo swój spokój oraz sprawicie, że nowe miejsce będzie trochę mniej nieznane.
Mimo wstępnego niepokoju dzieci akceptują nową sytuację i z dnia
na dzień coraz chętniej zostają
w przedszkolu. Kolorowe zabawki, kredki, książki i nowi koledzy
i wsparcie rodziców ułatwiają akli-

matyzację w nowej rzeczywistości.
Wszystkim Milusińskim życzymy
aby czas spędzony w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie. Pierwsze dni mijają na poznaniu nowego otoczenia,
zabawek, kolegów i koleżanek. Jak
pogoda pozwala spędzamy czas na
dworze, na placu zabaw i na spacerze.

Drodzy rodzice.
Każdemu z nas, opiekunom
i nauczycielkom, zależy na naszych milusińskich. Wychodząc
naprzeciw pytaniom i rozterkom
rodziców poniżej przekazujemy
wskazówki jak ułatwić dziecku
pierwsze dni w przedszkolu:
– nigdy nie strasz dziecka przedszkolem – dla maluszków i starszaków nadal jest to nowe miejsce.
Dzieci są po dłuższej nieobecności, a niektóre pierwszy raz. Strach

jeszcze bardziej wzmaga ich niechęć chodzenia do przedszkola.
Tym bardziej nie mówcie dzieciom „jak będziesz niegrzeczny to
cię tu zostawię”, „w przedszkolu to
się tobą pani zajmie”.
– dzieci lubią rutynę – nadaj
dziecku stały rytm dnia, np. pobudka, toaleta, ubieranie, śniadanie, wyjście do przedszkola.
Łatwiej będzie dziecku podejmować kolejne kroki gdy już je zna.
Najgorsza dla nich jest niewiedza
i niepewność.
– nie składaj obietnic bez pokrycia – ustal z dzieckiem konkretne działania i trzymaj się ich.
Nie mów „będę po ciebie po śniadaniu” jeśli zamierzasz być po le-
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żakowaniu. Jeśli obiecasz lody czy
batona po powrocie to niech się
one pojawią. Zaufanie naszych
dzieci do nas jest bardzo istotne
na obecnym etapie rozwoju a także na dalszych jego poziomach.
Zaufanie zdobyte teraz będzie
owocować przez lata.
– urozmaicone jedzenie bez papek – wprowadzenie różnego jedzenia w domu ułatwia spożywanie posiłków w przedszkolu, gdyż
dziecko znając smak produktu nie
boi się go próbować w nowym
miejscu. Różne smaki, kolory,
struktury pozwalają lepiej poznać
świat, uczą podejmować własne
decyzje (co mi się podoba, co mi
smakuje), usprawniają motorykę
i ćwiczą mięśnie (chwytanie, trzymanie, gryzienie) a także dostarczają różnorodnych witamin.
– wdrażaj dziecko do przestrzegania umów i zasad – jak wspominaliśmy dzieci lubią rutynę. Lubią też jasne zasady postępowania.
Każdy maluch sprawdza nas na ile
może sobie pozwolić i gdzie są wasze granice wytrzymałości. Jeśli na
wszystko się zgadzacie i wszystko robicie za dziecko nic dziwnego, że będzie się temu sprzeciwiać gdy zaczniecie od niego się
czegoś wymagać (lub zaczną panie w przedszkolu). Oczywiście
my też musimy się wtedy stosować do wspólnie ustalonych zasad. Takie reguły mogą tyczyć się

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA / REKLAMA
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”
porządków w domu, pomaganiu w kuchni w konkretny dzień,
czy samodzielnego ubierania się.
Świat i możliwości stoją otworem
i tylko od nas i dzieci zależy czego chcemy ich nauczyć i jakie plany wspólnie ustalimy.
– przyzwyczajaj do samodzielności – pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się
(w zależności od jego własnego
etapu rozwoju). Wszystkie te zajęcia umacniają pewność siebie.
Pokaż dziecku, że jesteś z niego
dumny, iż wykonał czynność bez
pomocy. Ważne, by nie zostawiać
dziecka samego. Niech ma pewność, że zawsze może na ciebie liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba.
Warto przygotować dla dziecka
wygodny strój do samodzielnego ubierania – dresy, spodenki lub
spódniczka na gumkę a także buty
na rzepy lub wciągane.

– organizuj dziecku kontakty
z rówieśnikami i innymi dziećmi.
Każdy człowiek, mały i duży, potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Łatwiej jest przetrwać
nową sytuację z kimś już znanym
i lubianym. Takie kontakty ułatwią
też w późniejszym życiu nawiązywanie nowych więzi i pokonywanie konfliktów.
– stosuj w przedszkolu krótkie
pożegnania, stwórzcie swój własny „rytuał”. Kiedy przedłużasz
pożegnanie, dziecko cierpi dłużej. Warto wcześniej omówić jak
będzie wyglądało rozstanie i konsekwentnie się go trzymać. Natomiast, jeśli płacz przerodzi się
w histerię, najlepszym sposobem
jest spokojne przeczekanie, aż
ona minie. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby
przez kilka dni odprowadzał je do
przedszkola ktoś inny, np. tato,
dziadek. Może się okazać, że pła-

Dni adaptacyjne
w naszym przedszkolu

W

dniach 29 i 30 sierpnia w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Ziminie odbyły się Dni Adaptacyjne dla
nowych Przedszkolaków. Dzieci uczestniczyły w prostych zabawach ruchowych i integracyjnych, które pozwoliły poznać

czący przy rozstaniach maluch,
gdy przyjdzie z kimś innym chętniej wejdzie do sali.
Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje
dziecko zawsze z uśmiechem!
– nie zawstydzaj nigdy dziecka
i nie porównuj do rówieśników –
na żadnym etapie jego życia. Jeśli
dziecko się zmoczy, pobrudzi, płacze przy rozstaniu czy wyjedzie za
linię – wesprzyj go. Nikt z nas nie
jest najlepszy we wszystkim i porażki się zdarzają. Najważniejsze,
by się nie poddać i móc po takim
zdarzeniu podejść do zadania raz
jeszcze bez obaw o wyśmianie.
Ciesz się z jego sukcesów, a porażki traktuj, jako coś naturalnego.
– w razie potrzeby skorzystaj
z wspierającej rozmowy z nauczycielem lub psychologiem, który współpracuje z naszym
przedszkolem – tak jak dzieci potrzebują waszej pomocy tak rodzice czasem też nie wiedzą jak sobie

poradzić z danym zadaniem. Gdy
boli ząb czy brzuch, gdy mamy
problemy prywatne lub zawodowe
to nierzadko idziemy do specjalisty. Również w przypadku wychowania warto zaczerpnąć porady w przypadku gdy metody nie
działają. To żaden wstyd prosić
o wsparcie, gdyż nasza kadra ma
duże doświadczenie i prawdopodobnie spotkała się już wcześniej
z taką sytuacją. Wiemy, że każde
dziecko jest inne i metoda też powinna być inna, dlatego chętnie
wspólnie podejmiemy decyzję jak
pokierować dziecko w danej chwili, by uzyskać oczekiwany efekt.
Już we wrześniu czaka nas moc
atrakcji, których opisu wyczekujcie w kolejnych numerach.
Trzymamy mocno kciuki za
dzieci i za ich dzielnych rodziców.
Powodzenia!
Aleksandra Łabęcka

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

bliżej koleżanki i kolegów .Serdecznie witamy Was w naszym
przedszkolu i życzymy chwil
pełnych radości, nieustającego
uśmiechu i wielu nowych przyjaźni w „Misiaczkach”.

Poradnia
Stomatologiczna
SWARODENT

K.Pieczyńska

Zapraszamy: pn-pt

tel. 61 817 64 68
kom. 515 121 645

• Bezpłatne przeglądy (NFZ)
• Bezpłatne leczenie zębów (NFZ)
• Bezpłatne protezy (NFZ)
• RTG oraz pełen zakres
usług odpłatnych.
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Klub Sportowy Clescevia i karuzela nowego sezonu ruszyła
następnie w Trzemesznie wygraliśmy ze Zjednoczonymi 7:2.
Niestety w trzecim meczu przegraliśmy 5:1 z bardzo mocną Poznańską 13 Poznań II.
Ostatni mecz to wyjazdowa
porażka z kandydatem do awansu Victorią Września. Z Wrześni
przyjeżdżamy niestety bez punktów przegrywając 3:0. Mamy po
tym meczu spory niedosyt, ponieważ z przebiegu spotkania
można było odczuć że nie byliśmy słabsi niż rywal. To daje nam
nadzieję na dobry wynik w meczu
rewanżowym w Kleszczewie..
Trener UEFA B Przemysław
Zamęcki

Drużyna seniorska
Karuzela znowu się kręci, niedawno było zakończenie sezonu
2021/22 , a już mamy 5 kolejek
( 1/3 ) sezonu 2022/23 za nami.
Okres przygotowawczy bardzo
krótki, ze względu na MŚ w Katarze i rozgrywki rozpoczęły się już
12 sierpnia. Początek naszej drużyny trochę niefortunny TRZY
PORAŻKI (zabrakło trochę piłkarskiego szczęścia), wpływ na
to miała duża rotacja zawodników (urlopy) i brak stabilności
(nowi koledzy, którzy dołączyli do zespołu w różnym okresie
przygotowawczym/niektórzy nawet nie zagrali jednego sparingu).
Nie wszystkich udało się potwierdzić od początku do rozgrywek
zgłaszając się w ostatniej chwili.
Ostatnie dwie kolejki pokazały że
powoli wchodzimy na odpowiednie tory, zaczęliśmy się docierać
jako zespół. Reasumując obecnie
środek tabeli 6 pkt , bramki 8:8.
Na koniec wypada przedstawić
nowych kolegów, którzy dołączyli do zespołu: MICHAŁ JADOWSKI, JAKUB KWAŚNIEWSKI,
RAFAŁ NECELMAN, KRYSTIAN NOWICKI, FILIP RADEK, NORBERT REGULSKI,
ŁUKASZ SCHAOLETTE oraz
powracający po kontuzji PIOTR
PIO KUJAWA. Wszystkim życzymy dużo radości z gry i spełnienia w naszych żółto-czarnych
barwach. DO ZOBACZENIA na
boisku
Trener UEFA A
Krzysztof Bzdęga

Junior młodszy B2
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I liga okręgowa Junior
młodszy B Grupa 1
Po okresie przygotowawczym
i obozie sportowym w Wieluniu,
drużyna juniorów Clescevii bardzo dobrze zaczęła zmagania li-

Trampkarz C2 i Młodzik D1
W sierpniu zawodnicy dwóch
drużyn Trampkarza i Młodzika
Clescevii (roczniki 2010/11/12)
przez dwa pierwsze tygodnie odpoczywali od piłki nożnej i spę-

uroczym jeziorem rozegrali zwycięską grę kontrolną z rówieśnikami z Sokoła Kaszczor. Po powrocie w ostatnie chwilach lata
wróciliśmy do treningów na
ośrodku klubowym w Kleszczewie oczekując na start rozgrywek
WZPN i Ligi Mistrzów Koziołka.
Latem obie drużyny zostały zasilone przez nowych zawodników
z pobliskich miejscowości. Witamy wszystkich w naszej żółto-czarnej rodzinie.
Trener UEFA B
Bartosz Zawadzki

Orlik E2

Orlicy rozpoczęli zmagania w Lidze Mistrzów Koziołka. Zmagania
na większym boisku oraz możliwość strzałów na większe bramki daje naszym zawodnikom wiele radości. Z każdym turniejem
jesteśmy lepsi i strzelamy coraz
więcej bramek, a także lepiej gramy
w obronie.
Trener UEFA B
Przemysław Zamęcki

Żak F1-F2 i Skrzaty G1-G2

gowe i po dwóch pierwszych meczach miała komplet punktów
i zajmowała 1 miejsce w ligowej
tabeli. W pierwszym meczu pokonaliśmy Lechię Kostrzyn 9:2,

dzali urlopy z rodzicami w Polsce
i za granicą. W drugiej połowie
miesiąca zaczęli wspólnie przygotowania na zgrupowaniu klubowym w Wieleniu. Tam, nad

Klub prowadzi nabór na treningi piłki nożnej dla dzieci roczników 2014-2015 (grupa Żaka)
i 2016-2017 (grupa Skrzata) oraz
prowadzimy treningi pokazowe dla
najmłodszych Są to zajęcia z rodzicami zapraszamy dzieci z roczników 2018-2020 (grupa Maluchy).
Terminarz treningowy:
• Grupa Żaka 2014-2015
Poniedziałek: 16:00 – 17:15 Środa: 17:00 – 18:15
• Grupa Skrzata 2015-2016
Poniedziałek: 17:15 – 18:15 Środa: 16:00 – 17:00
Treningi w każdej grupie odbywają się na boisku pod adresem: ul.
Poznańska 4a, Kleszczewo
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Nasza Grupa Żaka wspomagana
młodszymi zawodnikami wystąpiła już również w dwóch kolejkach
Ligi Mistrzów Koziołka. Przed naszą drużyną jeszcze 6 kolejek, mecze rozgrywamy w każdą sobotę
września i października od 8:00 do
11:00. Zapraszamy!!!

Clescevia w przedszkolach
Kontynuujemy zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej, które prowadzimy w przedszkolach:
– Publiczne Przedszkole Wesołe
Skrzaty Poznańska 2 w Kleszczewie
– Publiczne Przedszkole Leśny Za-
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kątek w Tulcach – Publiczne Przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu, trwają 30 min. W zajęciach uczestniczą dzieci chętne
do zabawy, które rodzice zgłosili na
dodatkowe zajęcia. Na naszych zajęciach dzieci ćwiczą czas reakcji,
reakcję na kolory oraz uczymy łączenia ruchów, np. przy podbijaniu
piłki. Zapraszamy do zabawy w naszym klubie również w ramach zajęć dla grupy piłkarskiej Maluchy
(informacja powyżej).
Trener UEFA B
Wojciech Ingram

Sukces wioślarek na Mistrzostwach Polski Juniorów

W

Lena, Maria, Zofia i Joanna. Drugą konkurencją była czwórka długa
ze sternikiem, w składzie Lena, Maria, Zofia, Zuzanna oraz jako sternik Magdalena Chrobocińska (koleżanka klubowa). Start odbył się
na dystansie 2 km. W obydwu konkurencjach zawodniczki dały z siebie wszystko, a walka do końca zapewniła im dwukrotnie 3 miejsce.
Wszystkie dziewczyny są zawodniczkami klubu Posnania RBW Poznań i są trenowane przez trenera
Marcina Kaczmarka.
Lena Kasprzak

dniach 21-24.07.2022r. dwie
mieszkanki gminy Kleszczewo, Zofia Cieśla i Lena Kasprzak
razem z trzema koleżankami spoza gminy Marią Grygiel, Zuzanną Ratuszną i Joanną Gawrysiak,
wzięły udział w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży/ Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
w wioślarstwie. Zawody odbyły się
na Torze Regatowym w Kruszwicy.
Dziewczyny startowały w dwóch
konkurencjach. Jedną konkurencją była czwórka długa bez sternika, w której wystartował skład

Biegowa piątka
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września na Stadionie
Lekkoatletycznym
w Kleszczewie odbyła się trzecia
edycja największej imprezy biegowej w naszej gminie – Kleszczewskiej Tartanowej Piątki. Wydarzenie zyskało w tym roku
sponsora tytularnego, została nim
firma Agrobex.

Wczesnym, sobotnim popołudniem wystartowały pierwsze
konkurencje dla dzieci na dystansie 100, 200 i 400 metrów. Później
przyszła kolej na młodzież i odległość 800 oraz 1200 metrów. Na
koniec odbyły się biegi na koronnym dystansie 5000 m. Wszystko zgodnie z nazwą imprezy, na

tartanowej nawierzchni. Na dzieci i młodzież czekały też inne bezpłatne atrakcje, zabawy i konkurencje. Dopisała pogoda, dopisali
też biegacze, którzy zarejestrowali
się w liczbie blisko 180 osób.

Wydarzenie zorganizował GOKiS w Kleszczewie, a statuetki
i nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii wręczył koordynator całego przedsięwzięcia –
Grzegorz Urbańczyk.
MF
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE
• 27.06.2022 r. jednostki OSP
Kleszczewo i OSP Kostrzyn zostały zadysponowane do pożaru zboża na pniu w miejscowości Wróblewo.
• 1.07.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do powalonego drzewa
na drogę w miejscowości Markowice.
• 03.07.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do miejscowości Szczodrzykowo, przy ulicy Ogrodowej, gdzie samochód osobowy
wypadł z drogi i wjechał do stawu. Jedna osoba poszkodowana
przetransportowana do szpitala. Na miejscu zdarzenia także:
OSP Kórnik, JRG 6 Poznań-Krzesiny, ZRM, Policja oraz
Pogotowie Energetyczne.
• 14.07.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wypadku drogowego,
w którym brał udział samochód
osobowy z pojazdem ciężarowym. Zdarzenie miało miejsce
na autostradzie A2 (183 km, kierunek Warszawa). Jedna osoba
poszkodowana, przetransportowana do szpitala. Na miejscu
zdarzenia także: ZRM, Obsługa
Utrzymania Autostrady

• 06.08.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pomocy ZRM
w przeniesieniu poszkodowanego w miejscowości Kleszczewo
przy ulicy Średzkiej. Jedna osoba poszkodowana, przetransportowana do szpitala.
• 29.08.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do neutralizacji plamy
substancji ropopochodnej na
rondzie w Kleszczewie.
• 04.09.2022 r. jednostki OSP
Kleszczewo i OSP Krzyżowniki
– Śródka zostały zadysponowane do pożaru naczepy pojazdu
ciężarowego na autostradzie A2
na wysokości PPO Nagradowice. Brak osób poszkodowanych.
Na miejscu zdarzenia także JRG
6 Poznań.
• 08.09.2022 r. jednostki OSP
Kleszczewo i OSP Krzyżowniki – Śródka zostały zadysponowane do zdarzenia drogowego,
w miejscowości Śródka. Doszło tam do najechania pojazdu dostawczego na tył samochodu osobowego. Jedna osoba
poszkodowana, przetransportowana do szpitala. Na miejscu
zdarzenia także: JRG 6 Poznań,
ZRM, Policja.

• 10.09.2022 r. jednostki OSP
Kleszczewo i OSP Krzyżowniki – Śródka zostały zadysponowane do kolizji drogowej, w którym brał udział jeden samochód
osobowy. Zdarzenie miało miejsce na węźle Poznań-Wschód
w kierunku Gniezna. Brak osób
poszkodowanych. Na miejscu
zdarzenia także: Policja, Obsługa Utrzymania Autostrady.
• 11.09.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru kontenera na
odpady w miejscowości Kleszczewo. Brak osób poszkodowanych.
• 13.09.2022 r. jednostki OSP
Kleszczewo i OSP Krzyżowniki – Śródka zostały zadysponowane do zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej
434 w miejscowości Nagradowice. Doszło tam do czołowego
zderzenia pojazdu osobowego
z lawetą. Dwie osoby poszkodowane przetransportowane do
szpitala. Na miejscu zdarzenia
także: JRG 6 Poznań, JRG 7 Poznań, ZRM, Policja.
• 07.10.2022 r. jednostki OSP
Kleszczewo i OSP Gowarzewo
zostały zadysponowane do neutralizacji plamy substancji ro-

popochodnej w miejscowości
Trzek.
• 08.10.2022 r. jednostka OSP
Krzyzowniki – Śródka została zadysponowana do pożaru
domu jednorodzinnego w miejscowości Krzyżowniki. Brak
osób poszkodowanych. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Kórnik x2, JRG 6 x2, JRG 7, Policja, Pogotowie energetyczne.
• 21.10.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do wypadku: zderzenie
busa z samochodem ciężarowym w miejscowości Żerniki. 3
osoby zabite , a 5 poważnie rannych. Na miejscu zdarzenia także: 2x OSP Gowarzewo, 2x OSP
Kamionki, 3x JRG 6 Poznań –
Krzesiny, 3 x JRG 7 Poznań, JRG
2 Poznań, Komendant Miejski
PSP w Poznaniu, Oficer Operacyjny Miasta Poznania, Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu,
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
ZRM, Policja, Prokurator.
• 23.10.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do zwisającego konaru
nad jezdnią. Droga Komorniki –
Krzyżowniki. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kórnik, Policja.

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z OSP KLESZCZEWO
• 03.09.2022 r. – wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie gościliśmy
w naszej strażnicy dzieci. Dzieci miały okazje poznać służbę
strażaków od kuchni, zwiedzić
budynek remizy, zapoznać się
z sprzętem oraz wozami bojowymi, a co najważniejsze zadań
mnóstwo ciekawych pytań. Na
koniec dzieci brały udział w mini
ćwiczeniach gaśniczych.
• W sobotę 10.09 udaliśmy się
do JRG nr 8 Bolechowo uczestniczyć w pikniku pod hasłem
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”. W czasie podróży na miejsce najechaliśmy na zdarzenie
drogowe w miejscowości Kleszczewo, w którym udział brał jeden pojazd. Zabezpieczyliśmy
teren oraz udzieliliśmy wsparcia poszkodowanemu. Będąc na
miejscu przekazano naszej jed-
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nostce nowoczesny plecak medyczny PSP – R1 BLUE MED.
Dziękujemy Powiat Poznański
za wsparcie – plecak pomoże
nam jeszcze lepiej służyć mieszkańcom powiatu i nie tylko.
• W piątek 09.09 na terenie remizy OSP Kleszczewo odbyło się
szkolenie dla strażaków ochotników wszystkich jednostek straży
z naszej gminy. Tematem szkolenia było ratownictwo chemiczne, a jego głównym punktem był
pokaz możliwości bojowych pojazdu SCRChem 306-60 będącego na wyposażeniu Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej nr 6 w Poznaniu. Na zakończenie uczestniczy wzięli udział w poczęstunku, którego głównym daniem był
bigos przygotowany przez naszych druhów.
• 16.09.2022 r. na rzecz OSP
Kleszczewo został przekazany

sprzęt sportowy o wartości około 3 tys. PLN. Otrzymaliśmy:
gryf olimpijski wraz z obciążeniem, gryf łamany z obciążeniem, parę kettli, piłki lekarskie,
hantle oraz matę do ćwiczeń. Na
nasz wniosek o wsparcie odpowiedziało Halkownia – Centrum Sportowe. Wsparcie jakie
otrzymaliśmy przekroczyło nasze oczekiwania i w znacznym
stopniu poprawi możliwości jakie posiada nasza siłownia. Raz
jeszcze dziękujemy Panu Edwinowi Raczyńskiemu za pełne entuzjazmu wsparcie naszej inicjatywy. Życzymy sukcesów w życiu
prywatnym, sportowym i zawodowym.
• 29.09.2022 r. na rzecz OSP
Kleszczewo został przekazany
kolejny sprzęt sportowy. Otrzymaliśmy ławeczkę typu modlitewnik. Tym razem wsparła nas

Fit-Planet Środa. Wsparcie jakie otrzymaliśmy pomoże zadbać o odpowiednią jakość wykonywanych ćwiczeń. Bardzo
dziękujemy Panu Piotrowi Bartkowiakowi za wsparcie naszej
inicjatywy. Życzymy sukcesów
w życiu prywatnym, sportowym
i zawodowym.

NABÓR !!!!
Marzysz być STRAŻAKIEM?
Razem z nami możesz ratować
życie i mienie! Poszukujemy chętnych, którzy wstąpią w szeregi
OSP Kleszczewo. Wymagamy jedynie chęci! Zrobimy z Ciebie ratownika! Ochotników zapraszamy w każdą środę (godz. 19:00)
do naszej remizy w Kleszczewie
ul. Strażacka 1 lub w dogodnym
terminie wcześniej ustalając pod
numer telefonu 695108656 lub
516035668.
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z OSP KOMORNIKI

29.07. – integracja jednostek OSP z gminy
24.06 – zbiórka nakrętek dla Mai
Kujawy z Markowic
• 23.06 druhowie z Komornik
wzięli udział w zakończeniu
oktawy Bożego Ciała. Podczas
procesji do czterech ołtarzy druhowie ponieśli baldachim nad
księdzem z monstrancją.
• 24.06 przekazaliśmy kolejnych
pięć worków pełnych plastikowych nakrętek dla Mai Kujawy
z Markowic. Środki z ich sprzedaży wspomogą leczenie dziewczynki.
• 24.06 odbyła się kolejna edycja biwaku wakacyjnego dla
członków MDP. Rajd, ognisko,
film edukacyjny, nocne warty, ale również gry, zabawy, zajęcia wodne – w ciągu dwóch
dni dzieci skorzystały z wielu
przygotowanych dla nich atrakcji, mających na celu przypomnienie i utrwalenie poznanej
już wiedzy strażackiej i ratow-

29.07. – integracja jednostek OSP z gminy
niczej. Jednakże głównym celem biwaku jest zawsze przede
wszystkim
dobra
zabawa.
Serdecznie dziękujemy druhom
z Krzyżownik, za odwiedziny,
grochówkę i strażacki prysznic.
• 14.07 odbyły się ćwiczenia
MDP, podczas których młodzież doskonaliła swoje umie-

jętności z rozwijania i zwijania
węży, budowania linii gaśniczej
oraz utrwalała swoją wiedzę
teoretyczną, dotyczącą działań
gaśniczych.
• 29.07 odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla jednostek OSP z gminy. Tym razem
gospodarzami byli druhowie

z Komornik. Po zaprezentowaniu posiadanego sprzętu, goście mieli możliwość skorzystać
z wirtualnych googli, w których
mieli okazję udzielać pierwszej
pomocy w innym wymiarze.
Spotkania te mają na celu integrację druhów ze wszystkich
jednostek w gminie, ale również
dają możliwość poznania innego sprzętu oraz ćwiczeń.
• 20.08 odbył się Rodzinny Piknik Sołecki w Komornikach,
zorganizowany przez Radę Sołecką. Udział w nim wzięli także druhowie z naszej jednostki,
którzy uczyli zainteresowanych
pierwszej pomocy, pletli warkoczyki oraz prowadzili zajęcia
plastyczne dla najmłodszych.
Niestety pogoda deszczowa pokrzyżowała plany i nie udało się
przeprowadzić zaplanowanego
pokazu oraz innych atrakcji dla
najmłodszych.
• 20.08 samochód pożarniczy
z Komornik wraz z załogą wziął
udział w 4. edycji Zlotu Czerwonych Samochodów, jaki odbył
się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Już
po raz kolejny druhowie mieli
okazję zaprezentować posiadany sprzęt szerszej publiczności.
• 25.08 odbyły się ćwiczenia na
mokro dla dzieci i młodzieży
z MDP, podczas których uczestnicy mieli możliwość przetestowania poznanej wcześniej wiedzy w praktyce.

24.06. –biwak wakacyjny dla członków MDP
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KRONIKA POLICYJNA
• W dniu 09.09.22r. w miejscowości Kleszczewo funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Toyota, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo,
• W okresie 14-16.09.22.r
w miejscowości Kleszczewo,
z terenu budowy dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży elektronarzędzi, powodując
straty w wysokości 5000 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo,
• W dniu 20.09.22.r w miejscowości Gowarzewo dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży biżuterii oraz pieniędzy,
powodując straty w wysokości
1600 zł. Postępowanie prowadzi
PP Kleszczewo,
• W dniu 24.09.22r w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze WRD KMP Poznań
dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Jeep, wobec którego wydano Sądowy zakaz poruszania się pojazdami
mechanicznymi. Postępowanie
prowadzi PP Kleszczewo,
• W okresie 12-25.09.22.r
w miejscowości Gowarzewo,
dotąd nieustalony sprawca dokonał włamania do kontenera
budowlanego, a następnie kradzieży z jego wnętrza elektronarzędzi. Postępowanie prowadzi
PP Kleszczewo,
• W dniu 01.10.2022r. w miejscowości Nagradowice funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania mężczyzny,
który posiadał przy sobie substancje narkotyczne. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo,
• W dniu 11.10.22r. na terenie
stacji paliw PKN Orlen w miejscowości Krzyżowniki – autostrada A2, kierujący pojazdem
m-ki Audi dokonał kradzieży
63,15 litrów paliwa, powodując straty w wysokości 526,67
zł. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo,
• W okresie 12-13.10.22.r
w miejscowości Poklatki, dotąd nieustalony sprawca dokonał włamania do budynku gospodarczego, a następnie
kradzieży z jego wnętrza przewodów elektrycznych, powo-
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Posterunek policji nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku
trudności z nawiązaniem kontaktu
proszę kontaktować się z Komisariatem Policji w Swarzędzu pod nr
tel. 47 77 148 00, 47 77 148 08
Komendant komisariatu policji w Swarzędzu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 15:30
– 17:30. W KP Swarzędz ul. Grudzińskiego 30a, 62-020 Swarzędz

dując straty w wysokości 500
zł. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo,
• W dniu 18.10.22r w miejscowości Nagradowice – autostrada
A2, funkcjonariusze WRD KMP
Poznań dokonali zatrzymania
sprawcy kradzieży pojazdu m-ki
Lexus, który został skradziony
na terenie Niemiec. Pojazd został zabezpieczony na parkingu
strzeżonym. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo,
• W dniu 23.10.22r w miejscowości Krzyżowniki funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Aixam, wobec którego wydano Sądowy zakaz
poruszania się pojazdami mechanicznymi.
Postępowanie
prowadzi PP Kleszczewo,

Numery telefonów
kontaktowych:
• Posterunek policji w kleszczewie przy ul. Sportowej 2, tel. 4777-132 90
• Komisariat policji w swarzędzu
przy ul. Grudzińskiego 30a, tel.
47-77-148-00.

Kierownik posterunku policji
w Kleszczewie pełni dyżur w każdy
poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00
Oraz w każdy czwartek w godz.
15:00 – 19:00, W PP Kleszczewo
ul. Sportowa 2, 63-005 Kleszczewo

ści Gowarzewo, tel. 47-77-132-94
Lub tel. Służb. 519-064-677

Dzielnicowy miejscowości
Tulce:

Wszelkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat
w/w zdarzeń, a w szczególności
kradzieży i kradzieży z włamaniem, proszone są o kontakt pod
w/w numerami telefonów.
Sporządził:
Mł. asp. Marcin Pakulski

– St. asp. Karol Niewiadomski,
Dzielnicowy realizuje plan działania priorytetowego w zakresie ograniczenia wykroczeń polegających spożywaniu alkoholu
w miejscach zabronionych na terenie miejscowości Tulce, tel. 47-77132-93 lub tel. służb. 786-936-066

USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

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, sierż. szt. Miłosz Kasprzyk
Dzielnicowy realizuje plan
działania priorytetowego w zakresie wyeliminowania przestępstw
polegających na kradzieżach samochodów na terenie miejscowo-
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DOŁĄCZ DO NAS!
RENOMOWANY PRODUCENT PRZEMYSŁOWYCH
BATERII AKUMULATORÓW

Praca w Śródce (gmina Kleszczewo)

OPERATOR PRODUKCYJNY

zł

Umowa o pracę

Dofinansowanie do posiłków

Atrakcyjne zarobki

Dofinansowanie do wypoczynku

Ubezpieczenie na życie

Prywatna opieka medyczna

Bony na święta

Szkolenia i możliwości rozwoju

Zadzwoń: GSM (+48) 539 697 610
Przyślij CV: rekrutacja@hoppecke.pl
HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.

■

ul. Logistyczna 10

■

63-006 Śródka

■

www.hoppecke.pl
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