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BUDŻET 2022

W budżecie Gminy na 2022 rok
(aktualizacja z 30 marca br.) dochody zaplanowane są na poziomie 75.565.551,82zł. Na znacznie
wyższym poziomie jest plan wydatków – 88.092.964,38zł, co jest
związane między innymi z przesunięciem terminów zakończenia
części przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022.
Przesunięcia były najczęściej skutkiem pandemii, w tym absencji
pracowników z powodu chorób
i kwarantanny, a także opóźnień
w dostawach materiałów oraz
wydłużenia terminów uzyskania
niezbędnych opinii, uzgodnień
i pozwoleń koniecznych do pro-
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wadzenia prac – problemy te wystąpiły w ubiegłym roku na skalę
dotąd bezprecedensową. W kwocie wydatków tradycyjnie wysoki
udział stanowią wydatki na inwestycje – 33.862.360,37zł. To bardzo duża suma jak na tej wielkości
gminę, jednak należy pamiętać, że
w tej kwocie są także wspomniane wyżej środki na dokończenie
inwestycji z roku 2021. Warto dodać, że na pokrycie wydatków
inwestycyjnych znaczna część
środków (21,2 mln zł) pochodzi
z dotacji pozyskanych z zewnątrz
– 7.938.490,78zł z programów
UE, 13.263.740,19zł z dotacji
rządowych. Różnicę pomiędzy
dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości
12.527.412,56zł, który zostanie pokryty w ramach własnych
możliwości budżetu – w zdecydowanej większości ze środków zabezpieczonych na przedsięwzięcia rozpoczęte w roku
ubiegłym i niedokończone lub
nie rozliczone z przyczyn wymienionych powyżej. Na pierwszy rzut oka niepokój budzi bardzo duży spadek w stosunku do

roku ubiegłego dochodów bieżących. Powodem tej zmiany jest
przejęcie przez ZUS od 1 czerwca wypłaty świadczeń 500+, w tej
sytuacji wraz ze spadkiem wpływów obniżone będą też wydatki, a więc zmiana jest dla budżetu neutralna. Należy odnotować
spory wzrost wydatków bieżących, związany z ogólną sytuacją
na świecie, a więc rosnącymi cenami źródeł energii oraz inflacją. Negatywny wpływ na dochody bieżące gmin mają zmiany
w systemie podatkowym – wprowadzone ulgi podatkowe oznaczają zmniejszenie należnych
gminom udziałów w tych podatkach. Wprawdzie gminy mają
niewspółmiernie większe szanse
na pozyskanie środków z budżetu Państwa na inwestycje, jednak
po pierwszym kwartale br. wiele
z nich ma ujemny bilans pomiędzy dochodami bieżącymi a bieżącymi wydatkami – rząd zapowiada, że samorządy na zmianach
podatkowych nie stracą, jednak
już teraz sytuacja wymaga ostrożnego podejścia do zwiększania
wydatków, zwłaszcza bieżących.

Główne wydatki inwestycyjne w planie wydatków budżetu na
2022 rok to:
–
Środki
dla
Zakładu
Komunalnego
w
wysokości
2.023.750,00zł na budowę drugiej
studni o głębokości ponad 100m
w Gowarzewie, drugiego zbiornika
retencyjnego 150m3 w Kleszczewie, modernizację (rozbudowę)
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, jak również na dofinansowanie zakupu
ciągnika i przyczepy.
– Na inwestycje kanalizacyjne realizowane bezpośrednio przez Gminę, w tym głównie kanalizację sanitarną w Komornikach przeznaczono
7.856.286,40zł (w tym 6.241.804zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych).
– Kwotę 5.596.189,88zł, przewidziano na budowę dróg
(w tym 1.020.022,09 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz
721.891,00zł z UE – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – ZIT). Po dokończeniu
budowy ul. Szałwiowej i pierwszego etapu ul. Lawendowej w Gowa-
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rzewie, najbliższe nowe inwestycje to budowa drugiego odcinka
ul. Lawendowej w Gowarzewie (od
skrzyżowania z ul. Szafranową do
skrzyżowania z ul. Brzozową) wraz
z znajdującym się na przedłużeniu
tej ulicy fragmentem ulicy Brzozowej, a także budowa ścieżki rowerowej z Kleszczewa do Nagradowic.
Duże środki własne zaplanowano na
przygotowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne w zakresie dróg
w kolejnych latach.
– Kwota 528.500,00 zł została zabezpieczona na budowę przystanków autobusowych. Na inwestycje
i nowe projekty w zakresie oświetlenia ulic dodatkowo – 698.755,25zł.
– Z wydatków inwestycyjnych
warto wymienić środki przeznaczone na termomodernizację strażnicy
OSP w Kleszczewie – 300.000,00zł
– to tylko kwota udziału własnego,
Gmina zabiega o środki zewnętrzne
na pokrycie pozostałej części kosztów.
– W tym roku jest przewidziane rozpoczęcie budowy przedszkola w Kleszczewie. Przypadające na
ten rok koszty to 7.100.000,00zł
(w tym 5.950.000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład), inwestycja jest zaplanowana do zakończenia w roku przyszłym. Zapowiedzią
kolejnej inwestycji w zakresie opieki nad dziećmi jest przeznaczenie
środków na przygotowanie dokumentacji budowy żłobka w Tulcach
– 100.000,00zł.
– W tym roku będzie kontynuowany projekt rewitalizacji dotyczący Nagradowic i Komornik – 4.795.253,05zł (w tym
3.745.489,65zł z UE – WRPO. Po
rozliczeniu gruntownej przebudowy
świetlicy ze strażnicą w Komornikach, przewidziane jest oddanie do
użytku świetlicy w Nagradowicach,
rewitalizacja stawu w Komornikach
oraz rozpoczęcie projektu w systemie zaprojektuj wybuduj rewitalizacji parku w Komornikach.
– Innym projektem wieloletnim
jest wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych na terenie gmin Kleszczewo i Krzykosy – koszt dotyczący
gminy Kleszczewo to 4.507.539,03zł
(w tym 3.391.703,03 z UE-WRPO,
reszta wpłaty mieszkańców). Do zakończenia w tym roku pozostała
jeszcze część montażu paneli fotowoltaicznych (już wykonane) oraz
budowa pomp ciepła (w trakcie).

– Gmina wspiera utrzymanie zabytków. W bieżącym roku na prace
konserwatorsko-budowlane związane z zabytkowymi kościołami w Tulcach i w Kleszczewie przeznaczono
150.000,00zł.
– Liczne zadania inwestycyjne
w poszczególnych sołectwach realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego, z którego na inwestycje trafiło 292.935,88zł – łączna
kwota środków przeznaczona na
fundusz sołecki we wszystkich sołectwach to 461.936,92zł. Wśród
najpopularniejszych tematów są
inwestycje w place zabaw, tereny
zieleni – część przedsięwzięć sołeckich, takich jak przeniesienie placu
zabaw w Gowarzewie oraz doposażenie skate parku w Tulcach, ze
względu na znaczenie ponadlokalne uzyskało wsparcie dodatkowymi środkami z budżetu gminy.

AMELOVE – Centralny magazyn darów

AMELOVE – segregacja darów

GMINA KLESZCZEWO
POMAGA UKRAIŃCOM

Barbarzyński atak Rosji na
Ukrainę spotkał się z ogromnym
oburzeniem i wywołał niespotykane przejawy solidarności wobec Ukraińców nieomal na całym
świecie, szczególne, a wręcz niezwykłe w przypadku Polski. Jak

Spotkanie informacyjne – bezpieczeństwo

w całym kraju, tak i w naszej gminie natychmiast po dotarciu informacji o agresji spontanicznie
rozpoczęto zbiórki artykułów codziennego użytku i odzieży. W naszej gminie prym w tym działaniu wiodła inicjatywa społeczna
AMELOVE. Do „centralnego magazynu” w strażnicy OSP w Gowarzewie zwożono dary zbierane
nieomal we wszystkich obiektach
użyteczności publicznej i nie tylko na terenie naszej gminy. Zbiórkę prowadziły także inne instytucje, w tym min. parafie i straże.
Natychmiastową reakcję wywo-

W drodze na granicę

Transport darów – granica
c.d. na str. 4 >>>
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łało również uruchomienie przez
Gminę adresu internetowego pomoc.ukrainie@kleszczewo.pl.
Zgłosiły się zarówno osoby gotowe zaprosić uchodźców do swoich
domów, jak i wolontariusze deklarujący pomoc zgodnie ze swoimi
predyspozycjami. Na apel Wojewody Wielkopolskiego na potrzeby uchodźców przygotowaliśmy
32 miejsca noclegowe – podziękowania za gotowość zapewnienia miejsc noclegowych należą
się właścicielom lokali Pod Dębami oraz Bambaryła. Wsparcie w postaci środków na przygotowania miejsc noclegowych
w świetlicach pomógł uzyskać poseł Bartłomiej Wróblewski – podziękowania dla darczyńcy Giełdy Papierów Wartościowych. 32
łóżka otrzymaliśmy za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki zapewnieniu miejsc
noclegowych dla uchodźców za
pośrednictwem punktu recepcyjnego zorganizowanego z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego
oraz dzięki gościnności naszych
mieszkańców, dotąd nie było potrzeby uruchamiania miejsc zbiorowego pobytu. Nasza gmina dwukrotnie, 11 i 18 marca, na przejściu
granicznym w Korczowej przekazała pomoc dla społeczności Bilche
Zolote, położonej 300km od granicy z Polską. Były to zakupione ze
środków na zarządzanie kryzysowe artykuły codziennego użytku,
uzupełnione darami mieszkańców.
Do Bilche Zolote został także przekazany wóz strażacki, wycofany
niedawno z przydziału bojowego
jednostki OSP w Krzyżownikach-Śródce. Pojazd został przygotowany do przekazania przez strażaków, a także mechaników Zakładu
Komunalnego, którzy wykonali gruntowny przegląd i wymienili materiały eksploatacyjne. Dzięki
hojnemu wsparciu ze strony firm
Hoppecke Baterie Polska, Aluplast
Polska oraz Hermespol pojazd został wyposażony w sprzęt niezbędny do akcji gaśniczych i działań ratowniczych. Do grona darczyńców
na trasie przejazdu w pobliżu Rawicza dołączyła firma P.W. Adams,
która udzieliła nieodpłatnie i niezwykle życzliwie pomocy technicznej. Podziękowania należą się strażakom z OSP Krzyżowniki-Śródka
Tomaszowi Stefaniakowi i Piotrowi
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Stachowskiemu oraz kierowcom
Zakładu Komunalnego Pawłowi
Norkiewiczowi i Krzysztofowi Tobolskiemu za dostarczenie darów
do granicy. Wśród odbierających
każdorazowo była wójt tamtejszej
gminy Galina Ogorodnik..
Obywatele Ukrainy, którzy
schronili się na naszym terenie
u gościnnych mieszkańców, mogli wziąć udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym
28 marca br. gdzie bezpośrednio od przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Gminy – OPS,
placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także Policji, Urzędu Pracy,
Banku PKO BP mogli dowiedzieć się o możliwościach wsparcia i organizacji pobytu w Polsce.
(Więcej na stronie 17). Uchodźcy mają możliwość dostępu do
większości świadczeń społecznych i zdrowotnych na takich
samych zasadach jak Polacy,
warunkiem jest uzyskanie numeru PESEL. Dzieci ukraińskie
są kierowane do szkoły i przedszkola w Tulcach. W szkole uruchomiono 3 oddziały przygotowawcze dla dzieci z klas 1-3, 4-6
oraz 7-8, w których pracę nauczycieli wspierają tłumacze. Dzieci uchodźców z naszego terenu
otrzymują od Gminy wyprawkę
szkolną z niezbędnymi przyborami. Obecnie w oddziałach przygotowawczych uczy się 27 dzieci
w klasach 1-3, jest ich 19. Dzieci
korzystają z dodatkowych godzin
języka polskiego. 14 dzieci ukraińskich uczestniczy w zajęciach
w przedszkolu. Niewielka liczba
dzieci przebywa również w placówkach prywatnych i w szkole
w Ziminie.

BUDOWA ULICY
SZAŁWIOWEJ
I LAWENDOWEJ

Dobiegły końca roboty budowlane przy budowie ulic Szałwiowej i części Lawendowej w Gowarzewie. Efektem jest 400m ulicy
z dwustronnym chodnikiem. Inwestycja objęła również budowę 215m kanalizacji deszczowej, 243m kanalizacji sanitarnej
oraz 18 przyłączy kanalizacyjnych
o łącznej długości 89m. Koszt budowy ulicy wraz z kanalizacją wynosi 1.585.918,80 zł. Ze środków

Ulica Miętowa w Gowarzewie

Budowa ul. Lawendowej
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg otrzymamy dofinansowanie
w wysokości 542.868,77zł.

KOLEJNE
DOFINANSOWANIE
Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU
DRÓG

Jeszcze nie zakończyła się budowa przedstawionego powyżej zakresu ulic w Gowarzewie, a już uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na
wniosek w sprawie kolejnych odcinków ulic w tej miejscowości.
Oznacza to, że już wkrótce przystąpimy do budowy drugiego fragmentu ulicy Lawendowej – od
skrzyżowania z ulicą Szafranową do

połączenia z ul. Brzozową. Wykonany zostanie również ostatni krótki fragment ul. Brzozowej.

TRWA REALIZACJA
PROGRAMU OZE

Dobiegła końca realizacja drugiego z trzech komponentów programu rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii na terenie gmin Kleszczewo
i Krzykosy. Po kolektorach słonecznych, nadszedł czas na finał montażu paneli fotowoltaicznych – obecnie
dobiegają końca formalności odbiorowe. Na terenie obu gmin oddano
do użytku 329 instalacji, z tego 136
na terenie gminy Kleszczewo. Trzeci komponent tego programu to budowa pomp ciepła, których zostanie

Wiercenie na potrzeby montażu pompy ciepła.
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zamontowanych 50 – po 25 w każdej z gmin. Koszty inwestycji z założenia pokrywa w 85% UE, w pozostałym zakresie przyszli użytkownicy
tych instalacji.

BUDOWA KANALIZACJI
W KOMORNIKACH

Od Nagradowic, aż po centrum
Komornik realizowane są prace związane z rozwojem sieci kanalizacyjnych. Roboty prowadzi aż
trzech wykonawców – dwóch z ramienia Gminy, trzeci na zlecenie firmy Hoppecke Baterie Polska. Firma
Hoppecke realizuje odcinek kanalizacji, który będzie służył zarówno potrzebom firmy, jak również
innym przyszłym użytkownikom.
Co ważne, po zakończeniu inwestycja zostanie nieodpłatnie przekazana Zakładowi Komunalnemu. Koszt
wykonania przyłączy umożliwiających przyłączenie się mieszkańcom
pokryje Gmina. Po wykonaniu kanalizacji pozostanie zmodernizowany fragment ulicy – koszty ulepszeń
polegających na poszerzeniu jezdni i chodnika oraz wykonania wpustów ulicznych także zostaną pokryte z budżetu gminy.
Największy pod względem długości zakres robót kanalizacyjnych jest
wykonywany na odcinku od Nagra-

dowic do przepompowni ścieków
zlokalizowanej w pobliżu strażnicy
OSP w Kleszczewie. Niestety prace
mają znaczne opóźnienie w stosunku do planu, jednak w najbliższych
dniach wykonawca zapowiada duże
przyspieszenie tempa.
Trzeci zakres prac kanalizacyjnych prowadzony jest w centrum
miejscowości. Budowa sieci kanalizacyjnej w Komornikach przebiega w ramach projektu obejmującego
również kolejne miejscowości, jest
także istotna z punktu widzenia powstającego w tym rejonie zbiornika
retencyjnego.

Budowa sieci wodociągowej – Komorniki

BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ
W KOMORNIKACH
I NIE TYLKO

W Komornikach nie dość, że
na trzech frontach prowadzone są
roboty kanalizacyjne, to jeszcze
czwarty wykonawca buduje duży
zakres sieci wodociągowej mającej
za zadanie doprowadzenie w niedalekiej przyszłości do połączenia wybudowanych wcześniej odcinków sieci przesyłowej od SUW
w Nagradowicach – kontynuacja
od skrzyżowania na Bylin do wiaduktu nad autostradą A2. W części
jest to budowa rurociągu przesyło-

Budowa kanalizacji – Nagradowice-Komorniki
wego, w części przebudowa zwiększająca możliwości przesyłu wody
w dotychczasowej sieci, a w części
– tej, która jest realizowana na terenie centrum wsi w kierunku stawu,
jest to modernizacja sieci rozdzielczej. Łącznie na terenie Komornik
zostanie wybudowanych 1459 m
wodociągów. W ramach tej samej
inwestycji nastąpi wymiana sieci

przesyłowej od strony Krzyżownik
– 506 m, a także przebudowa sieci wodociągowej na ul. Gospodarczej w Tulcach – 412 m i wykonane
nowy przyłącze dla Osiedla Przylesie też w Tulcach – 47 m. Inwestycję
prowadzi Zakład Komunalny.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy

ILUMINACJA KOŚCIOŁA W KLESZCZEWIE
Budowa kolektora kanalizacyjnego – Komorniki

Budowa kanalizacji Komorniki – Hoppecke
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Z obrad Rady Gminy
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•
•
•
•
•
•

•

marca 2022 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na
której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
Uchwała Nr XL/326/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Kleszczewo w 2022r.
Uchwała Nr XL/327/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Radzie Wiejskiej Bilche-Zolotetska w Ukrainie
Uchwała Nr XL/328/2022 w sprawie zakresu pomocy zapewnianej
przez Gminę Kleszczewo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
Uchwała Nr XL/329/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2022r
Uchwała Nr XL/330/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
Uchwała Nr XL/331/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Uchwała Nr XL/332/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki
• Uchwała Nr XL/333/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki

Z posiedzeń komisji Rady Gminy

21

marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, podczas którego Radni zapoznali się
z Działalnością Spółki Wodnej na terenie Gminy Kleszczewo w roku
2021, omówiono także sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
marca 2022 r. tematem posiedzenia Komisji Oświaty Kultury
i Sportu była działalność szkół, funkcjonowanie świetlic szkolnych i zajęć pozalekcyjnych oraz sprawy bieżące.
marca 2022 r. Komisja Finansowo-Gospodarcza omawiała
tematy:
• Dotacje unijne
• Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy UE
• Sprawy bieżące
marca Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę inwestycji
i remontów trwających i zakończonych w 2021 r.

22
23
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Urząd Gminy Kleszczewo
przyjmuje wnioski o udział
w programie likwidacji wyrobów
zawierających azbest

W

nioski można pobrać ze strony www.kleszczewo.pl lub
w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 6),
tel. 61-8176-017/020/033 wew. 124.
Szczegóły na stronie:

http://kleszczewo.pl/.../program-likwidacji-wyrobow...

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

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
Gazetę oddano do druku 26 kwietnia 2022 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy
nadsyłać do redakcji najpóźniej do 31 maja 2022 r.
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Dwunaste sprzątanie lasu już za nami

W

sobotę 23 kwietnia (po dwuletniej przerwie) dwunasty raz została zorganizowana akcja
sprzątania lasu w Tulcach. Na wspólne zaproszenie Wójta Gminy Kleszczewo, Rady Sołeckiej Tulce, Nadleśnictwa Babki oraz Koła Łowieckiego
Nr 9 DIANA, stawiła się spora grupa
mieszkańców. Cieszy fakt, że przyszły
całe rodziny. Część osób jest z nami
od samego początku, część przyszła
pierwszy raz. Wszystkim przyświecał jeden cel – czysty las jako miejsce
spacerów i tras rowerowych.

Uczestników akcji powitali: Wójt
Gminy Kleszczewo – Pan Bogdan
Kemnitz oraz zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki – Pan Dawid Wójkiewicz oraz przedstawiciel
Koła Łowieckiego Nr 9 DIANA –
Pani Elżbieta Kucharska. Podziękowali oni za wrażliwość na problem
utrzymania czystości lasu tuleckiego oraz zaangażowanie i wkład pracy w organizację akcji, ze szczególnym uwzględnieniem sołtys wsi
Tulce – p. Mirosławy Rutkowskiej
wspieranej przez radę sołecką.
Po zaopatrzeniu wszystkich
w worki i rękawiczki wyruszyliśmy
w głąb lasu. Dwie grupy pod kierunkiem Pana Dawida Wójkiewicza poszły w kierunku autostrady
A2, trzecia pod przewodnictwem

cyjnego zachęcali mieszkańców do
skorzystania z dofinansowania na
wymianę starych kopciuchów ze
środków Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Na miejscu
można było także wypełnić deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Na drugim stoisku z kolei można było wypełnić
deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi,
sprawdzić terminowość opłat oraz
otrzymać dodatkowe worki na odpady zbierane selektywnie. Chętleśniczego p. Tomasza Kelera – posprzątała fragment lasu graniczący z Osiedlem Przylesie. Za grupami pieszych pojechały traktory
z przyczepami – jeden z Zakładu
Komunalnego w Kleszczewie, drugi – p. Mieczysława Augustyniaka. Podczas sprzątania panowie
z Nadleśnictwa odpowiadali na liczne pytania mieszkańców dotyczące utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego lasu, jak również
prowadzonej gospodarki leśnej, ze
szczególnym uwzględnieniem prac
związanych z wycinką drzew.
Śmieci na szczęście nie było
dużo. Rośnie świadomość ludzi
i już niewielu „opłaca się” wyrzucać odpady do lasu. Zebrane od-

pady zostaną zagospodarowane
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Tradycją naszych spotkań jest
wspólny piknik na terenie polany
edukacyjno-rekreacyjnej ścieżki
przyrodniczej „Skarby lasu”. Na
spragnionych i głodnych czekały
gorące i zimne napoje, grochówka
i drożdżówki oraz główna atrakcja – degustacja pieczonego dzika.
Pracownicy Nadleśnictwa przygotowali dla najmłodszych konkursy z nagrodami oraz umożliwili im wykonanie obrazków na
drewnie. Z kolei pracownicy Urzędu Gminy Kleszczewo na jednym
stoisku w ramach prowadzonego
Punktu konsultacyjno-informa-

ni mogli sprawdzić swoją wiedzę
w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Strażnicy leśni jak
co roku umożliwili najmłodszym
wypróbowanie sprzętu gaśniczego. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał gadżety gminne
oraz flagi biało-czerwone.
Koszty akcji poniosły: Gmina
Kleszczewo, Sołectwo Tulce, Koło
Łowieckie Nr 9 DIANA oraz Nadleśnictwo Babki.
Na zakończenie zachęcamy do
odwiedzenia lasu tuleckiego i jednocześnie apelujemy o zachowanie porządku zarówno na ścieżce przyrodniczej jak i w pozostałej części lasu.
Już dziś zapraszamy na kolejne
sprzątanie lasu, które odbędzie się
wiosną przyszłego roku.
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KONTROWERSYJNY TEMAT:

„PŁAĆ PODATKI TAM GDZIE MIESZKASZ”
D
ramat, który ma miejsce na
terenie Ukrainy przyćmił wiele problemów, z którymi zmagamy
się na co dzień., tym nie mniej sprawy gminy toczą się dalej. Wprawdzie od ukazania się apelu „Płać
podatki tam gdzie mieszkasz”, upłynęło sporo czasu i rozliczenie PIT
wielu ma już za sobą, ale ze względu na wagę sprawy warto ustosunkować się chociaż do niektórych
komentarzy, które ukazały się po
zamieszczeniu zarówno tego artykułu jak i kolejnego, dotyczącego
sytuacji na drogach, wyjaśniającego jednocześnie jak gmina rozwiązuje te problemy, skąd czerpie środki i na ile te działania są efektywne.

NIE WSZYSCY
DOSTRZEGAJĄ
PROBLEM

Chociaż bardzo niechętnie słuchamy gdy ktoś nam mówi o obowiązkach, to jest to fakt niezaprzeczalny, iż płacenie podatków to
nakaz wynikający z przepisów prawa, a gdy to dotyczy podatków lokalnych, to bezsprzecznie także dobrze pojęty interes własny, gdyż
płacąc podatek do tej gminy, w której się mieszka przyczynia się do
jej rozwoju – gdy jest inaczej to nie
dość, że nie ma się z wpłacanych
pieniędzy nic, to jest się w sposób
oczywisty nie fair w stosunku do
tych wszystkich, co partycypują (za
siebie i innych) w kosztach świadczonych usług publicznych, a więc
m.in. utrzymania szkół, przedszkoli, obiektów kultury i sportu, czy też
komunikacji publicznej.
Na uczestnikach dyskusji wywołanej publikacją apelu o zwrócenie uwagi na to gdzie rozliczany
jest nasz podatek dochodowy najwyraźniej nie zrobiła wrażenia informacja, że może nawet 20% osób
zamieszkujących naszą gminę, nie
dopełnia obowiązku meldunkowego, co oznacza, że ok. 20% kwoty należnej naszej gminie z tytułu
udziału w podatku dochodowym
być może rozpływa się po całej Polsce. Tymczasem udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych to znaczna pozycja w budżecie
– za 2021 r. kwota 15.663.444 zł. Jeżeli szacunki są trafne, to uwzględniając 20% z tej sumy, do budżetu
gminy nie wpływa ponad 3,1 mln
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zł. Posługując się przykładem wartości inwestycji drogowej kończonej
obecnie na ul. Szałwiowej i Lawendowej w Gowarzewie, jest to tyle
ile może kosztować wybudowanie
ulic Truskawkowej, Malinowej i Porzeczkowej w Gowarzewie. A jeżeli takie sumy uciekają przez wiele
lat? Być może byśmy już zapomnieli
o problemie dróg gruntowych. Czy
stać nas na to?

„WOLĘ PODATEK
ZAPŁACIĆ
W POZNANIU”

Charakterystyczne dla osób
z grupy ignorującej problem prawidłowego adresowania podatków, są
wpisy świadczące o braku wiedzy
na temat zadań przypisanych poszczególnym szczeblom samorządu,
a które mają uzasadnić brak płacenia podatków na rzecz gminy Kleszczewo np. tym, że trzeba jeździć
dziurawą drogą wojewódzką lub
prywatną, a także – tutaj skala pretensji jest największa – brakiem inwestycji i remontów na drogach powiatowych. Kwestia braku wiedzy
na temat, kto odpowiada za która
drogę jest powszechna. Wszelkiego
rodzaju uwagi należy kierować bezpośrednio do właścicieli dróg.
Pod zamieszczonym apelem
w sprawie płacenia podatków znalazł się dość oryginalny internauta
wymyślił, że nie warto płacić podatków na rzecz gminy Kleszczewo, bo
tutaj nic się nie robi, więc lepiej zapłacić w… Poznaniu.
Czy w gminie Kleszczewo nie robi
się nic? Tych co tak twierdzą odsyłam do artykułu „Inwestycje i remonty 2021”, w którym zostały zawarte informacje o zrealizowanych
inwestycja w ostatnim roku, a także
obrazujące miejsce gminy Kleszczewo na tle innych jednostek w Polsce
– z tym koniecznie należy się zapoznać, by się wypowiadać o tym jak
funkcjonuje Gmina Kleszczewo.
Pod informacją na temat wysokiej
pozycji gminy w rankingach, ktoś
napisał, że to tylko propaganda. To
obrazuje sposób myślenia osób nieutożsamiających się ze swoją gminą, którzy z sobie tylko znanych powodów dyskredytują miejsce, które
wybrali do życia spośród wielu dostępnych opcji – takiego wyboru co
roku robi wiele osób, którzy powięk-

szają naszą gminę w tempie sytuujących nas na 12 miejscu wśród gmin
wiejskich w Polsce. Dane o dobrych
wynikach gminy to sygnał do podatników, że środki z ich podatków są
efektywnie wykorzystywane i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gminy jako miejsca, z którym
wiążą swoją przyszłość.
Mając na względzie problem niedoceniania wagi płacenia podatków w miejscu zamieszkania, warto mieć na uwadze, że wysokie
pozycje w ogólnopolskich zestawieniach danych dotyczących nakładów inwestycyjnych na mieszkańca i wskaźników tempa rozwoju,
zawdzięczamy przede wszystkim
skutecznym zabiegom o środki zewnętrzne. Wspomnę tylko, że
w roku ubiegłym na inwestycje i remonty wydatkowaliśmy 15,0 mln
zł, przy wpływach z podatku dochodowego, na poziomie 15,6 mln
zł, a więc wydatki inwestycje były
zbliżone do całości wpływów uzyskanych z podatku dochodowego
od mieszkańców, a przecież w gminach wydatki inwestycyjne to tylko
niewielka część wydatków niezbędnych do pokrycia kosztów wykonywania całości zadań własnych.
Oczywiście to, że mówimy o sukcesach nie znaczy, że mamy rozwiązane wszystkie problemy. Nie ma
w Polsce gminy, o której można tak
powiedzieć – dane statystyczne pozwalają jednak obiektywnie porównać poziom rozwoju i tempo zmian
w naszej gminie na tle innych.

STUDIUM PRZYPADKU
– MARKOWICE

Przykładem negatywnych ocen
poziomu rozwoju gminy, jest zamieszczona na fb informacja
o „tragicznej” sytuacji wsi Markowice – informacja ma również na celu
podważenie sensu płacenia podatku w gminie Kleszczewo. Przedstawiony problem to dziurawe drogi,
brak lamp i chodników, brak jakichkolwiek inwestycji bo wg autorki, te
są tylko w Gowarzewie. Oczywiście
to dobrze, że mieszkanka Markowic
dostrzega to czego często nie widzą
mieszkańcy Gowarzewa, ale warto
też mieć świadomość, że przedsięwzięcia już dawno wykonane w niewielkich Markowicach, są niekiedy
jeszcze nadal przedmiotem marzeń

mieszkańców szybko rozwijającego się Gowarzewa. Fakty dotyczące Markowic są takie: nawierzchnia
asfaltowa została dotąd ułożona na
5,5 km dróg (ulic), pozbawiona jej
jest tylko jedna ulica w obrębie miejscowości (0,7 km długości) o znikomym zaludnieniu. Przy obecnej gęstości zabudowy w Markowicach
tylko przy głównej ulicy potrzebny jest chodnik i on istnieje na całej
długości łącznie 1,2 km. Wszystkie
gminne drogi na terenie miejscowości posiadają oświetlenie. Podczas
gdy w Gowarzewie jest dopiero budowana kanalizacja, Markowice już
cieszą się tą instalacją od wielu lat.
Zastosowana tzw. kanalizacja ciśnieniowa pozwoliła zapewnić dostęp
do oczyszczalni ścieków nawet pojedynczym posesjom położonym na
bardzo rozproszonym obszarze. Należy wiedzieć, że długość kanalizacji
obsługującej Markowice, to blisko 9
km. Na mozaice zdjęć z zeszłorocznych inwestycji gminnych ilustrujących apel w sprawie podatków, rzuca
się w oczy nowiutka czerwona nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
o sztucznej nawierzchni – to także
inwestycja w Markowicach. Boisko
od zeszłego roku, obok odnowionej
niedawno świetlicy i placu zabaw
służą mieszkańcom tej niewielkiej
miejscowości położonej na skraju
gminy. Przez wioskę 9-krotnie przejeżdża autobus komunikacji gminnej, którego głównymi klientami są
dzieci za darmo dowożone do szkoły (wszystkie dzieci szkolne w gminie Kleszczewo mają zapewnione
darmowe przejazdy). Autobus zapewnia wszystkim pasażerom bezpłatny przejazd do dworca przesiadkowego w Kleszczewie, skąd można
się udać do Poznania lub Swarzędza.
Mieszkańcy mają zapewnione również bezpłatne połączenie do Środy
Wlkp. W kontekście tak rozległych
inwestycji i ponoszonych nakładów na bieżące potrzeby mieszkańców, warto wiedzieć, że miejscowość
Markowice, to zaledwie 277 mieszkańców.
Jeszcze wyjaśnienie: czy w takim razie Pani pisząca o dziurawych
drogach, braku chodników oświetlenia ulicznego kłamała? Nie, tyle
tylko, że nie powiedziała prawdy
o Markowicach. Pokazała jedynie
swój bardzo ograniczony punkt wi-
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dzenia, gdzie całe Markowice, to jedynie jej ulica na powstającym dopiero osiedlu, istniejącym głównie
na mapie podziału gruntów ornych prywatnego właściciela. Na
ponad 70 wydzielonych działek
obecnie zabudowanych jest ok.
20, rozproszonych po całym rozległym terenie. Jest to typowy plac
budowy. Na placach budowy ulice
to zwykle ostatnie zadanie do wykonania.

GMINNE PIEKIEŁKO

Markowice, to tylko jedna z 16
miejscowości gminy Kleszczewo.
Przedstawiony tam zarzut, że gmina wszystko robi w Gowarzewie
został wśród kontestujących potrzebę płacenia podatków z miejsca odrzucony, bo przecież w Gowarzewie nie robi się nic, wszystko
w Kleszczewie, no ale czy to prawda? Zależy dla kogo, wg wyobra-

żenia odnotowanego w Internecie
przez mieszkańca Zimina, Kleszczewo to taka miejscowość, do której dojeżdża autobus z miejscowości Zimin i jest tutaj tylko Urząd
Gminy i sklep żelazny. Inni twierdzą, że wszystko robi się tylko
w Tulcach, na co jeszcze inni odpowiadają, że w Tulcach nie robi
się nic pomimo, że Tulce pracują na całą gminę itd. itd. – to nasze
odwieczne piekiełko, które buzuje tym bardziej, im więcej się robi
w gminie, bo to co buduje się w sąsiedniej wiosce, a nawet na sąsiedniej ulicy to bardziej wkurza sąsiadów niż gdyby nie robiło się nic.

UMIESZ LICZYĆ, LICZ
NA SIEBIE

Irytację internetowych komentatorów wywołuje pojawiająca się ostatnio często informacja o przyznaniu kolejnych

Medal „Za Zasługi
dla Obronności Kraju”
dla mieszkanki Nagradowic

29

.12.2021 roku w Urzędzie
Gminy Kleszczewo odbyła się szczególna uroczystość.
Srebrnym Medalem „Za Zasługi
dla Obronności Kraju” odznaczona została Pani Marianna Desecka
– mieszkanka Nagradowic, matka
trzech synów, którzy pełnią czynną
służbę w Wojsku Polskim. W imieniu Ministra Obrony Narodowej
odznaczenie wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu
ppłk Rafał Wojciechowski. Komendant przekazał również okolicznościowy list gratulacyjny od WKO.
Gratulacje i wyrazy szacunku za
wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i poczucia obowiązku służby
Ojczyźnie, odznaczonej mieszkance, złożył także gospodarz uroczysto-

ści – Wójt Gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz.
Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadawane są rodzicom,
których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną
służbę w szeregach Wojska Polskiego. Stanowią one uhonorowanie za
trud włożony w patriotyczne wychowanie nowych pokoleń.
Pani Marianna Desecka wychowała 5 dzieci, a wszyscy trzej synowie pełnią czynną służbę w szeregach Wojska Polskiego. Na uznanie
zasługuje również fakt, że Pani Marianna godziła wychowanie dzieci z pracą zawodową. Obecnie Pani
Marianna jest już na zasłużonej emeryturze i doczekała się 12 wnuków
oraz 5 prawnuków.
B. Kemnitz

środków z programów rządowych (propaganda PIS-owska).
Zawsze informuję o pozyskanych środkach do budżetu ze
źródeł zewnętrznych. Faktem
jest, że jest ich w ostatnich latach dla gmin dużo więcej niż
kiedykolwiek. W poprzednim
okresie wprawdzie było głośno o środkach na drogi, ale
były one kilkukrotnie mniejsze i dostępne tylko dla niektórych – gmina Kleszczewo z funduszu na budowę dróg, tzw.
schetynówek nie uzyskała dotacji ani razu, chociaż występowała wielokrotnie, najpierw
na Tulce, potem na Gowarzewo,
a dowody skuteczności w zabieganiu o inne środki są ewidentne. Obecnie budowy z udziałem środków z budżetu Państwa
są realizowana praktycznie nieprzerwanie – właśnie dobiega

<<<

końca jedna budowa ulic, już
się dowiedzieliśmy o kolejnym
dofinansowaniu na ulice w Gowarzewie, jest też ogłoszony kolejny nabór. W Komornikach
realizowane są dwa etapy budowy kanalizacji i już czekamy na
kolejne rozstrzygniecie kolejnego naboru.
Fakty są takie, że gmina pozyskuje ogromne środki z programów pomocowych, zarówno krajowych jak i unijnych, jednak te
możliwości, w miarę bogacenia
się państwa będą coraz mniejsze
i będziemy skazani na dochody
własne. Nadzieją są powstające
zakłady pracy, jednak ani teraz,
ani w przyszłości nie możemy
sobie pozwolić na to by nie korzystać w pełni z dochodów własnych.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Zapraszamy na bezpłatne kursy
języka polskiego
Запрошуємо на безкоштовні
курси польської мови

Z

apraszamy na bezpłatne kursy języka polskiego na poziomie A1
dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24.02. Lekcje przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich mieszkających w wymienionych
gminach. Kursy rozpoczną się po 22
kwietnia i będą trwać około 2,5 miesiąca. Dokładny adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie,
ul. Poznańska 6. W celu zgłoszenia się
na kurs proszę kliknąć w link oznaczony nazwą gminy, w której aktualnie mieszkacie:
Kleszczewo https://forms.gle/22PbgoTNn9rbvMd57
Zapraszamy!
• grupa 1 Poniedziałek 08:30-11:00,
czwartek 12:30-15:00,
• grupa 2 Poniedziałek 11:15-13:45,
czwartek 15:15-17:45,

UKR

Запрошуємо на безкоштовні
курси польської мови на рівні А1
для осіб, які приїхали до Польщі з
України після 24 лютого. Курси доступні лише для дорослих осіб, які
проживають у зазначених місцевостях. Розпочнуться курси після
22 квітня і триватимуть приблизно 2,5 місяця та відбуватимуться
у визначених місцевостях. Точна
адреса: Районний Центр Культури і

Спорту в Клещевє, вул. Познанська
6 (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie, ul. Poznańska 6). Щоб
подати заявку на курс, будь ласка,
перейдіть за посиланням, зазначте
назву ґміни, в якій ви зараз проживаєте: Kleszczewo https://forms.gle
/22PbgoTNn9rbvMd57
Запрошуємо!

RUS

Приглашаем на бесплатные курсы польского языка на уровне А1
для лиц, приехавших в Польшу из
Украины после 24 февраля. Курсы
предназначены только для взрослых, проживающих в вышеуказанных гминах. Курсы начнутся после 22 апреля, продлятся примерно
2,5 месяца и будут проводиться в
определенных местностях. точных
адресах Районний Центр Культури і Спорту в Клещевє, вул. Познанська 6 (Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska
6). Чтобы подать заявку на курс,
нужно перейти по ссылке, отметить название гмины, в которой
вы проживаете в настоящее время:
Kleszczewo https://forms.gle/22PbgoTNn9rbvMd57.Приглашаем!
Fb Fundacji MIGRANT INFO
POINT: https://pl-pl.facebook.com/
migrantinfopoint
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R

ok 2021 to niewątpliwie trudny czas z punktu widzenia
społecznego, jak również gospodarczego. Powodem zakłóceń była
pandemia Cowid-19. Wprawdzie
w przypadku naszej gminy nie nastąpił spadek dochodów i nie było
problemów z finansowaniem podjętych zadań, jednak wskutek konieczności powtarzania procedur
przetargowych (brak oferentów,
zawyżone ceny), zgłaszanych przez
wykonawców problemów z absencją chorobową i kwarantannami
pracowników, jak również z powodu opóźnień dostaw materiałów powszechnym zjawiskiem były
opóźnienia realizacji inwestycji.
Skutkiem powyższej sytuacji blisko połowa z przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie na 2021 rok
przeszła do realizacji w roku 2022.
Przesunięcia dotyczą różnego stopnia zaawansowania wykonania zadań, niekiedy jedynie rozliczeń finansowych. Pomimo opóźnień
wynikłych z obiektywnych przyczyn, nie odstąpiono od zrealizowania żadnej z zaplanowanych
pozycji. Niezależnie od odnotowanych przesunięć, rok 2021 w inwestycjach i remontach prezentuje
się nadal imponująco, czego dowodem jest finał dwóch tak dużych
i perspektywicznych zadań jak
Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru Komunikacji Gminy Kleszczewo oraz Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

DROGI

Największą inwestycją drogową zakończoną w 2021 roku
była przebudowa ul. Sportowej w Kleszczewie. Długość ulicy to 844m. W ramach zadania wykonano nową kanalizację
deszczową (od ul. Poznańskiej
do Strażackiej) oraz nowy chodnik o szerokości 1,5m, wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości 2m, oświetlenie uliczne
i nową nawierzchnię. Wzdłuż
terenów usług publicznych zlokalizowano miejsca parkingowe
dla samochodów, a przy Zespole Szkół i boisku Orlik powstał
parking dla rowerów. W rejonie
szkoły wykonano dodatkową pę-
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Ulica Sportowa w Kleszczewie

Ulica Sportowa w Kleszczewie
tlę usprawniającą ruch pojazdów
podczas indywidualnego dowozu dzieci do szkoły i przedszkola.
Koszt inwestycji to 3.200.458,06
zł, w tym dotacja z UE (Wielkopolski Regionalny Program

Ul. Miętowa w Gowarzewie

Operacyjny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
Poznania) 2.720.389,34 zł.
W 2021 roku kontynuowano także przebudowę dróg dzięki

pozyskanym środkom z programów krajowych. Przy wsparciu
z Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych wybudowana została
ulica Miętowa w Gowarzewie.
Efektem dla kierowców jest jezdnia o długości 255 m i szerokości 5,0 m. W pierwszym odcinku
ulicy (od strony ul. Siekiereckiej) biegnie jednostronny chodnik o szerokości 2m, na drugim
odcinku dwustronny chodnik
o szerokości 2 m. Odwodnienie drogi zaplanowane zostało
poprzez wpusty uliczne łączone
przykanalikami do wybudowanych wcześniej studni kanalizacji deszczowej. Koszt Inwestycji:
525.989,20zł, dotacja z FDS: 258
297,00 zł. W grudniu wykonawca rozpoczął prace przy budowie ulicy Szałwiowej oraz I etapu
ul. Lawendowej w Gowarzewie –
obecnie dobiega końca realizacja
inwestycji.
W minionym roku nie udało się zrealizować zaplanowanej budowy ścieżki rowerowej
z Kleszczewa do Nagradowic
– powodem była konieczność
rozwiązania umowy z wykonawcą, który nie wykazał się postępem w realizacji harmonogramu zadania. Na tę inwestycje
również pozyskaliśmy środki
z UE WRPO ZIT. Po rozwiązaniu umowy natychmiast podjęto starania o wyłonienie nowego
wykonawcy. Inwestycja (tryb zaprojektuj i wybuduj) jest prowadzona w bieżącym roku.
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TRANSPORT

Największym sukcesem inwestycyjnym Gminy Kleszczewo w 2021
roku było zakończenie ogromnego projektu w zakresie transportu,
którego sama tylko faza realizacji
trwała od 2019 roku, a przygotowania co najmniej 3 lata wcześniej.
Pod nazwą Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo
kryje się kilka inwestycji, niezwykle ważnych dla transportu publicznego w naszej gminie. Projekt realizowany przy wsparciu środków
WRPO 2014-2020 – ZIT. Całkowita
wartość projektu to 32.139.095,72zł,
kwota dofinansowania z UE wynosi 20.154.000,15zł.
Przypomnijmy: w roku 2020 zakończono budowę dworca przesiadkowego w Kleszczewie, węzła
przesiadkowego w Tulcach, a także zakup ośmiu z 9 zaplanowanych
w projekcie autobusów. Rok 2021
to zakończenie projektu: wspomniana powyżej przebudowa ulicy Sportowej, a także zakup autobusu Solaris Urbino 10,5. Koszt
zakupu 1.147.344, 00 zł. Dotacja
z UE (WRPO ZIT) to 85% kosztów kwalifikowanych z kosztorysu
– po uwzględnieniu już uzyskanego dofinansowania na zakup 8 autobusów w 2020 roku, na transakcję
w 2021 roku pozostała do wydatkowania kwota 349.345,31zł.
Zrealizowanym także w 2021
roku – ostatnim, a jednocześnie
największym
przedsięwzięciem
w ramach omawianego projektu
transportowego jest Modernizacja
i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru
komunikacji.
Koszt to 14.747.700,00 zł, dofinansowanie z WRPO – ZIT
7.918.787,22 zł.
Zadanie objęło:
• budowę budynku mieszczącego
garaże dla autobusów na 9 stanowisk, automatyczną myjnię
autobusową, stanowisko do bieżących przeglądów autobusów,
zaplecze socjalne kierowców
• wyburzenie wyeksploatowanego
budynku garażowego i zastąpienie go nowym, z częścią przystosowaną do przechowywania piasku z solą

Zaplecze komunikacji gminnej – baza Zakładu Komunalnego

• budowę placów magazynowych,
manewrowych i dróg wewnętrznych oraz dojść wraz z odwodnieniem całego terenu,
• budowę stacji paliw,
• budowę oświetlenia zewnętrznego, instalacji niskoprądowej,
a także paneli fotowoltaicznych.
• kompleksową przebudowę i wyposażenie części warsztatowej istniejącego budynku biurowo-warsztatowego,
termomodernizacja
wszystkich trzech segmentów budynku
• gruntowna przebudowę budynku
magazynowego
• wyburzenie starych garaży dla
ciągników i wybudowanie na części powierzchni nowych pomieszczeń garażowych (magazynów)
• budowę miejsc postojowych – 2
Parkingi P&R: jeden na 43 miejsca, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, drugi na 8 stanowisk
• budowę wiaty rowerowej – 3
stanowiska postojowe dla rowerów i 1 dla motocykli,

Solaris Urbino 10,5
c.d. na str. 11 >>>
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OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW, KANALIZACJA
I WODOCIĄGI

Rok 2021 w inwestycjach był
szczególny ponieważ rzadko się
zdarza aby w jednym roku zbiegły
się zakończenia dwóch tak dużych
i ważnych z punktu widzenia perspektyw rozwoju gminy przedsięwzięć, jakimi są niewątpliwie modernizacja i rozbudowa zaplecza
technicznego komunikacji oraz oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.
W wyniku inwestycji powstała
oczyszczalnia ścieków o wydajności
4999 RLM. Efektem bezpośrednim
rozbudowy jest podwojenie możliwości oczyszczalni ścieków w stosunku do działającej wcześniej instalacji. Wykonano także część
budowlaną drugiego reaktora, który po wyposażeniu w urządzenia

umożliwi kolejne podwojenie ilości
oczyszczanych ścieków co pozwoli
w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców całego obszaru gminy na
kolejne lata.
Koszt zadania: 12 088 520,18
zł brutto, dofinansowanie z UE –
WRPO 4 578 190,55 zł, pozostałe nakłady netto zostały pokryte
z kredytu, którego spłatę kapitału zapewnia Gmina do czasu gdy
wpływy z działalności oczyszczalni pozwolą na przejęcie zobowiązań przez Zaklad Komunalny.
Oczyszczalnia
powstała
w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Nagradowicach wraz
z rozbudową sieci kanalizacyjnej
i sieci wodociągowej”. Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej miała miejsce
rok wcześniej i dotyczyła fragmentów sieci w Kleszczewie i w Byli-

nie. Całkowita wartość projektu to
14.108.747,96 zł. Budowa kanalizacji nie podlegała dofinansowaniu,
jednak była niezbędna dla uzyskania dofinansowania. Rolę inwestora
pełnił Zaklad Komunalny.
W 2021 roku, podobnie jak
w poprzednich latach, nie mogło
zabraknąć inwestycji kanalizacyjnych. Budowa kanalizacji w ulicy
Miętowej w Gowarzewie, to inwestycja przeprowadzona wyprzedzająco w stosunku do budowy ulicy
Miętowej (opis „Drogi”). Na budowę ulicy Gmina pozyskała dotację
w wysokości 50% kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych, budowa
kanalizacji była realizowana wyłącznie ze środków Gminy. Koszt budowy kanalizacji to 282.235,10 zł.
1 października ubiegłego roku podpisana została umowa na budowę

kanalizacji z Nagradowic do Komornik – inwestycja będzie dokończona w bieżącym roku – prace trwają. W 2021 roku ogłoszono
przetarg na kolejny zakres budowy
kanalizacji w Komornikach. Środki
na budowę kanalizacji sanitarnej
w wysokości 6.187.387,59 zł zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – finansowanie prowadzonych już zadań
przypadnie w bieżącym roku.
W wyniku porozumienia z firmą AQUANET jest budowane połączenie sieci kanalizacyjnej Tulec z systemem poznańskim – po
zakończeniu inwestycji działająca w Tulcach oczyszczalnia ścieków należąca do WCHiRZ będzie zamknięta. Zakończenie prac
w 2022 r.
W miarę wzrostu zapotrzebowania na wodę systematycznemu roz-

Oczyszczalnie ścieków w Nagradwicach
wojowi i unowocześnianiu poddawany jest system zaopatrzenia
w wodę. Co istotne, działania te są
prowadzone przez Zakład Komunalny w coraz większym stopniu
ze środków własnych wygospodarowanych z prowadzonej działalności.
Najważniejszym przedsięwzięciem w zakresie zaopatrzenia
w wodę była modernizacja SUW
w Krerowie. W wyniku wykona-
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Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne

Budowa kanalizacji w ul. Miętowej w Gowarzewie

Stacja uzdatniania wody w Krerowie
nych prac unowocześniony został proces wydobycia, uzdatniania i przesyłu wody. Zastosowane
rozwiązania umożliwiają poprawę
wydajności stacji, przy zachowaniu wysokiej jakości produkowanej wody, a także obniżenie zużycia
energii. Pełen monitoring procesu
produkcji pozwala śledzić odbiegające od normy wypływy wody,
umożliwia analizę pracy SUW,
a także zdalną reakcję na sygnały
o nieprawidłowościach pracy urządzeń. Koszt poniesiony w 2021
roku to 322.875,00 zł. Kolejne nakłady na podniesienie standardu zostały również poniesione
w SUW w Nagradowicach. Główne prace modernizacyjne w tej stacji wykonano w roku 2020, natomiast w roku ubiegłym wykonano
prace termomodernizacyjne, w tym
podwieszany sufit – wartość prac
to 74.382,00zł. Sieci wodociągowe
budowane były w Komornikach
i Krzyżownikach, a stan posiadania Zakładu został zwiększony poprzez wykup odcinków sieci w Gowarzewie i Śródce.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII

Kolejny rok realizacji ma za
sobą projekt wieloletni dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii, wykonywane wspólnie przez
gminy Kleszczewo i Krzykosy,
gdzie nasza gmina jest partnerem
wiodącym. Jest to działanie specyficzne, ponieważ beneficjentem
bezpośrednim są indywidualni

mieszkańcy. Koszty w wysokim
stopniu pokrywane są z dotacji
unijnej, pozostałą część pokrywają mieszkańcy, natomiast gminy
pełnią rolę koordynatorów projektu.
Z 3 komponentów projektu
instalacji OZE w 2021 został zakończony jeden – montaż kolektorów słonecznych. Znacznie zaawansowane były również prace
związane z montażem paneli fotowoltaicznych. Projekt dofinansowany w ramach WRPO
2014-2020. Całkowita wartość projektu: 11.327.585,28zł.
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 10.406.116,00. Kwota dofinansowania: 8.845.198,60zł.
Zakończony w 2021r. komponent
dotyczący
montażu 113 kolektorów słonecznych ma wartość dla obu gmin
1.135.970,78zł. Dofinansowanie z UE wynosi 887.209,60zł.
W gminie Kleszczewo 45 instlacji – wartość 444.561,78
dotacja UE 348.857,85 zł

OŚWIATA, KULTURA,
SPORT, OCHRONA
ZABYTKÓW

Najważniejszym będącym w realizacji zadaniem w tej grupie tematów był kolejny szeroki projekt unijny z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Projekt ten pn. „Włączenie społeczne
mieszkańców Gminy Kleszczewo
poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”,
składa się z 4 komponentów:
• przebudowa świetlicy w Komornikach
• budowa świetlicy w Nagradowicach (zaprojektuj i wybuduj)
• rewitalizacja stawu w Komornikach (zaprojektuj i wybuduj)
• rewitalizacja parku w Komornikach (zaprojektuj i wybuduj)
Wartość całego projektu: 5 371
628,31 zł. Kwota dofinansowania
z WRPO: 4 565 884,06 zł.
W 2021 roku zakończono przebudowę świetlicy w Komornikach. Kwota zadania: 1.171.725,53
zł. Dofinansowanie: 872.123,60zł

Świetlica ze strażnicą w Komornikach
c.d. na str. 14 >>>
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Prace modernizacyjne objęły nieomal wszystkie elementy tego
obiektu, począwszy od wykonania na nowo posadzek, z ułożeniem
izolacji termicznej od gruntu, dociepleniem ścian, wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, po wymianę
i docieplenie dachu, który był poprzednio wykonany z płyt azbestowych. Budynek został wyposażony
w nowy system ogrzewania i wentylacji. Na zmianach zyskała część
służąca na potrzeby OSP. Strażacy dysponują niezależną od reszty
obiektu powierzchnią, wzbogaconą o pomieszczenia sanitarne, socjalne i biuro niezbędne dla funkcji strażnicy.
W ubiegłym roku wyłoniono wykonawcę dla drugiego komponentu
projektu rewitalizacji. Na podstawie
Specyfikacji Warunków Zamówienia opracował on projekt budowy
świetlicy w Nagradowicach, uzyskał niezbędne pozwolenia i rozpoczął prace budowlane. Zakończenie
budowy jest przewidziane w bieżącym roku. Wykonawca wyłoniony
został również w przypadku rewitalizacji stawu w Komornikach, który
także w pierwszej kolejności przystąpił do opracowania dokumentacji, a już w 2022 roku wykona prace w terenie. Nieco trudniejsza jest
sytuacja w przypadku rewitalizacji parku w Komornikach. W tym
przypadku wysokie ceny zaproponowane w 2 przetargach zmusiły
do opracowania zmian w specyfikacji, które mają na celu ograniczenie kosztów wykonania poszczególnych elementów zadania – kolejny
przetarg wkrótce, a realizacja zadania potrwa zapewne do roku 2023.

FUNDUSZ SOŁECKI

Szereg obiektów w zakresie sportu i rekreacji powstało z udziałem
funduszu sołeckiego. FS sołectw
to środki z budżetu gminy wyliczone na podstawie jednolitego
algorytmu i postawione do dyspozycji mieszkańców. Przedsięwzięcia o znaczeniu dla szerszej
społeczności otrzymują dodatkowe wsparcie z budżetu gminy,
w niektórych przypadkach sołectwa otrzymały wsparcie ze środków zewnętrznych.
Swoistą perełką jeżeli chodzi
o nowe obiekty sportowe jest boisko
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Boisko w Markowicach

Skatepark w Tulcach

Plac zabaw w Krerowie

Street Ball w Gowarzewie

Street Workout w Gowarzewie

Skwer osiedlowy w Tulcach

Wymiana kotłów C.O w Ziminie

Wiata rekreacyjna w Nagradiwicach
w Markowicach. Obiekt jest wielofunkcyjny i przystosowany do potrzeb
niewielkiej lokalnej społeczności.
Wymiary boiska wykonanego
z nawierzchni poliuretanowej to 12
na 22 m. Oprócz gry w siatkówkę
może służyć także do rekreacyjnej
gry w tenisa ziemnego, koszykówki,
piłki nożnej. Boisko jest ogrodzone
panelami o wysokości 4m.
Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem w stosunku do efektu jest niewysoki i wynosi 125.827,69 zł, w tym środki
Funduszu
Sołeckiego
sołec-

Plac zabaw w parku w Kleszczewie
twa MARKOWICE odkładane
od 2 lat to 35.536,00 zł (z 2021 r.
19.358,99 zł).
Skate park w Tulcach powstaje w sąsiedztwie kompleksu rekreacyjnego OSA w Tulcach. W 2021
roku wykonano płytę o powierzchni 600 m2 z bezfazowej kostki betonowej, zamontowano także główny element wyposażenia.
Kolejne elementy będą zamontowane w 2022 roku. Dotychczasowy koszt: 141.741,51 zł, w tym
FS sołectwa TULCE za 2021 rok
27.944,30 zł.

FS sołectwa TULCE przyczynił
się do powstania skweru osiedlowego na Placu Kwiatowym. Koszt
20.361,56 zł.
Street Workout powstał w Gowarzewie w ramach projektu pn.
„W zdrowym ciele zdrowy duch –
rozbudowa Centrum aktywności
rodzinnej w Gowarzewie”. Koszt:
39.191,85 zł. Powstała z wykorzystaniem 10.00,00zł Z FS sołectwa GOWARZEWO instalacja zyskała 25.864,40zł wsparcia
z Wielkopolskiej Odnowy Wsi
(program Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz dodatkowe środki z budżetu Gminy –
3.327,85 zł.
Street Ball w Gowarzewie, to
boisko do koszykówki ulicznej,
które również uzupełniło wyposażenie terenu rekreacyjnego. Koszt
23.006,12zł, pokryty w większości
z FS sołectwa GOWARZEWO, przy
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GMINNE INWESTYCJE I REMONTY
dodatkowym udziale budżetu gminy w wysokości 3.006,12 zł.
Rozbudowa
placu
zabaw
w kleszczewskim parku sfinansowana została praktycznie w całości
z FS sołectwa KLESZCZEWO. Koszt:
44.528,42,28 zł.
Środki z FS sołectwa KOMORNIKI zgromadzone w latach 20182021 w wysokości 50.797,20zł sołectwo przeznaczało na budowę skweru
zieleni (w 2021 r. 10.000,00 zł). Sumę
7.000,00zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw.
Sołectwo KREROWO przeznaczyło na doposażenie placu zabaw w latach 2020-2021 38.397,90zł,
w tym z FS 33.918,00zł (w 2021r.
22.509,54zł), dodatkowe środki z budżetu Gminy to 4.479,90 zł.
FS sołectwa KRZYŻOWNIKI
w 2021r. wydatkowano na zakup
kontenera na potrzeby terenu rekreacyjnego. Koszt: 14.000,00zł.
Z FS sołectwa NAGRADOWICE sfinansowano budowę altany rekreacyjnej. Koszt – 16.654,75 zł.
Kwotę 8200,00 zł wydatkowano na
doposażenie placu rekreacyjnego. POKLATKI zainwestowały swój
FS w budowę placu zabaw. Koszt –
24.219,43 zł. Udział budżetu Gminy polegał na sfinansowaniu dostawy
piasku. Dokonano kompleksowej wymiany urządzeń. Znaczne środki inwestowane w place zabaw, to skutek
wyeksploatowania montowanych
zwykle ponad 10 lat temu urządzeń.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, to główny wydatek FS
sołectwa ŚRÓDKA – wydatkowane
środki: 18.500,00zł Sołectwo SZEWCE z FS zakupiło piłkochwyty na boisko. Koszt 13.945,29 zł. Sołectwo ZIMIN kwotą 21.516,09 zł z FS wsparło
wymianę kotła c.o. w szkole.
FS sołectwa BYLIN prawie w całości, tj. w kwocie 14.619,57zł przeznaczono na naprawę dróg gruntowych.
Podobny wydatek na utrzymanie
dróg poniosło sołectwo TANIBÓRZ.
W
wydatkach
niewygasających Gminy za 2021 zapisano również transakcję z firmą AGROBEX,
w ramach której Gmina zakupiła dwa mieszkania w cenie jednego
– korzystne warunki wynegocjowano w związku z celem operacji, który
uzyskał uznanie ze strony sąsiadującego z parkiem w Kleszczewie inwestora. Mieszkania przeznaczone są na
zamianę.

WYSOKIE LOKATY
GMINY

Jak nasza gmina radzi sobie
w tak niestabilnym czasie – odpowiedzią są opublikowane w roku
ubiegłym zestawienia ocen polskich samorządów. O bardzo wysokim poziomie zaspokajania potrzeb społecznych, jak również
wysokim tempie rozwoju świadczy pozycja gminy w rankingu
Serwisu Samorządowego Polskiej
Agencji Prasowej „Gmina dobra
do życia”, gdzie zajęliśmy 30 miejsce wśród wszystkich 2477 miast
i gmin w Polsce. Ukazujący się od
wielu lat, prestiżowy Ranking Samorządów Rzeczpospolitej w wyniku przeprowadzonej przekrojowej oceny usytuował gminę
Kleszczewo na 20 miejscu wśród
1533 gmin wiejskich. Zapewne potwierdzeniem atrakcyjności
naszej gminy jest wskaźnik salda
migracji, sytuujący naszą gminę
w czołówce gmin wiejskich – na
12 miejscu w Polsce.
W ubiegłym roku opublikowano również inne zestawienia, które dotyczą wprawdzie wcześniejszego okresu (dane statystyczne
publikowane są z opóźnieniem),
ale biorąc pod uwagę fakt, iż ukazują się w roku 2021 warto je przytoczyć, zwłaszcza, że stanowią potwierdzenie pewnej stałej, jeżeli
chodzi o pozycję konkurencyjną
gminy. W zestawieniu, gdzie oceniano okres lat 2018-2020 gmina
Kleszczewo znalazła się w czołówce gmin pod względem wielkości
udziału środków unijnych w wydatkach ogółem. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce sklasyfikowała gminę Kleszczewo pod
tym względem na 23 miejscu spośród gmin wiejskich w Polsce.
W ogólnej ocen
ie gospodarki finansowej naleźliśmy się w tej
samej kategorii na 58 pozycji. Dla
potwierdzenia tej informacji warto przytoczyć wynik innego rankingu pn. „Liderzy inwestycji”
gdzie spośród 1533 gmin wiejskich jesteśmy sklasyfikowani na
60 pozycji. W tym zestawieniu
ocenia się wielkość środków inwestycyjnych w przeliczeniu na
mieszkańca gminy.
Bogdan Kemnitz
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Nowa część programu „Czyste Powietrze”
– wsparcie nawet do 69 tys. zł

T

rzecia część programu „Czyste
Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym
niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych),
oraz dla osób z ustalonym prawem
do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze
łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, podczas wizyty
w Bieruniu na Śląsku, ogłosiła, że
nowe zasady w „Czystym Powietrzu” zaczną obowiązywać od 25
stycznia 2022 r.
„Nie przestajemy pracować nad
nowymi rozwiązaniami w programie „Czyste Powietrze”. Zgodnie
z obietnicami, z początkiem roku
startujemy z nową częścią „Czystego
Powietrza” dla najmniej zamożnych.
Ale przed nami stoją też kolejne wyzwania: dostosowanie programu do
korzystania ze środków unijnych,
przegląd kosztów kwalifikowanych
choćby pod kątem położenia większego nacisku na termomodernizację, która skutecznie przekłada się
na oszczędności w zakresie efektywności energetycznej. Niebawem
szansę na wymianę „kopciucha”
z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych,
dla których przygotowujemy nowy
program o zasięgu ogólnopolskim”
– mówi minister Anna Moskwa.
„Staramy się modyfikować ofertę programu „Czyste Powietrze: tak,
by był on dostępny dla jak największej grupy osób. Wychodzimy naprzeciw najuboższym obywatelom, zdając
sobie sprawę, że bardzo często to właśnie ich domostwa wymagają najpilniejszego wsparcia – zarówno pod
względem źródła ciepła, jak i np. termomodernizacji” – powiedział pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
ds. programu „Czyste Powietrze”
Bartłomiej Orzeł.

Pierwszy etap od 25 stycznia
Obecnie w „Czystym Powietrzu”
obowiązują dwie części programu.
Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł
– dla osób z rocznym dochodem do
100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37
tys. zł – licząc przeciętny miesięczny
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dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do
2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wprowadzenie nowej (trzeciej)
części programu „Czyste Powietrze”
dla beneficjentów uprawnionych do
najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.
W pierwszej kolejności – już 25
stycznia 2022 r. – rozpocznie się
nabór wniosków do trzeciej części
programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego
w tym przypadku wyniesie do 900
zł (gospodarstwa wieloosobowe)
lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do
otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę
transz rozliczeń i wypłat dotacji dla
najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech
obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste
Powietrze dostępnym w przypadku
pierwszej i drugiej części programu.
Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie
nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3
Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania”). Dokument ten
oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepo-

wietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), jak i na stronach
poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na
2022 r. mają być rozszerzane. „Przymierzamy się do drugiego etapu prac,
obejmującego między innymi prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji”
– zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Proste zasady dla wszystkich

„Wsłuchując się w postulaty zgłaszane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowaliśmy również niektóre zapisy we wszystkich
częściach programu „Czyste Powietrze” i jego załącznikach” – wyjaśnia
wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Najważniejsze ze zmian, które
będą obowiązywać – tak jak trzecia
część programu – już od 25 stycznia 2022 r., to m.in. uwzględnienie
możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie
łączy się z gminnymi programami
parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej
realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez
operatora.
Dodatkowo wśród istotnych
zmian znalazły się: dopuszczenie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na trzecie
spotkanie edukacyjno‑informacyjne
dla mieszkańców, w ramach działania Punktu
Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie.
Podczas niego zostanie omówiona możliwość otrzymania dofinansowania do np. wymiany pieca.
Więcej informacji o Programie można znaleźć pod adresem:
https://www.wfosgw.poznan.pl/czys.../informacje-o-programie/
Szczegóły działania Punktu Konsultacyjnego
na www.kleszczewo.pl
oraz pod numerem telefonu: 61 8176 017/020/033.

kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet
drzewny, jako zgodnych z celami
programu „Czyste Powietrze” oraz
doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku
kotłów na paliwo stałe, ze względów
bezpieczeństwa.

Kroki milowe
Celem programu „Czyste Powietrze” – który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska a wdraża go Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
wraz z szesnastoma funduszami
wojewódzkimi – jest rozwiązanie
największego problemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na te działania
przeznaczono 103 mld zł na lata
2018-2029. Nabór w programie
„Czyste Powietrze” rozpoczął się 19
września 2018 r.
W maju 2020 r. program przeszedł reformę, która ułatwiła aplikowanie o dotacje. Wówczas – oprócz
m.in. uproszczeń wniosku o dotację i skrócenia czasu rozpatrywania wniosków z 90 roboczych do 30
dni kalendarzowych – poszerzono
też ścieżki wnioskowania o dotacje
przez internet, na rządowym portalu gov.pl. Następnie, w październiku 2020 r., wystartowała druga
część programu z podwyższonym
do 37 tys. zł poziomem dofinansowania. Z kolei w 2021 r. – w ramach
programu „Czyste Powietrze” – nawiązano współpracę z ponad dwoma tysiącami gmin m.in. dzięki
ogłoszeniu dla JST zachęt o łącznej
wartości ponad 100 mln zł. Ponadto
w minionym roku uruchomiono też
ścieżkę bankową i trzy pilotaże wymiany źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych (woj. zachodniopomorskie, dolnośląskie z preferencjami dla gmin graniczących
z Czechami, gmina Pszczyna). Od
1.01.2022 r. wycofano możliwość
dofinansowania zakupu i montażu
kotłów węglowych.

czystepowietrze.gov.pl
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Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

28

marca
w
Gminnym
Ośrodku Kultury w Kleszczewie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane dla
uchodźców z Ukrainy przez GOKiS
i Urząd Gminy.
Spotkanie otwarł Wójt Bogdan
Kemnitz, który przywitał zebranych gości, wyraził głębokie ubolewanie z powodu wojny i rosyjskiej agresji na terenie naszego
sąsiedniego kraju, a także zapewnił o szerokich staraniach niesienia
wszelkiej niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy.
Wydarzenie miało charakter
informacyjny – uczestnicy mie-

li okazję dowiedzieć się o wielu
kluczowych sprawach związanych
z funkcjonowaniem w Polsce. Kierownik referatu spraw obywatelskich i USC – Katarzyna Rybicka
przybliżyła kwestię uzyskania numeru PESEL, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej – Mirosława
Radzimska opowiedziała o możliwościach uzyskania świadczeń
socjalnych. Informacje o przyjęciu ukraińskich dzieci do przedszkola i szkoły oraz wsparciu poradni psychologicznej przedstawił
dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach – Andrzej Szymczak. Przydatną wiedzę o możliwościach

i sposobie znalezienia pracy przekazała Agnieszka Kownacka –
Kierownik Działu Pośrednictwa
Pracy i Poradnictwa Zawodowego z PUP w Poznaniu. Kwestie
związane z korzystaniem z bezpłatnego transportu ZTM omówiła inspektor ds. bezpieczeństwa i koordynator ds. pomocy
uchodźcom z ramienia Gminy –
Katarzyna Śliwińska. O tym jak
zadbać o swoje bezpieczeństwo
i gdzie szukać pomocy opowiedział kierownik posterunku policji w Kleszczewie – Marcin Pakulski. Spotkanie było także okazją
do poznania bezpłatnej oferty za-

jęć dla dzieci, którą zaprezentował dyrektor GOKiS – Maciej
Frąckowiak i prezes KS Clescevia
– Leszek Strańczyk, a także dało
możliwość zaczerpnięcia informacji o możliwości zapisania się
na lekcje języka polskiego i otwarcia rachunku bankowego. Po części oficjalnej zainteresowani mogli
dopytać o szczegóły przy stolikach tematycznych i skorzystać
z poczęstunku. Pomyśleliśmy także o dzieciach, dla których zorganizowane były zabawy i animacje.
Całość przebiegła sprawnie także
dzięki wolontariackiemu wsparciu
tłumaczek i animatorek.
MF
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Uroczyste obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

P

od pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu
13.04.2022r. odbyły się uroczyste obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir.
W Katyniu i w innych miejscach
kaźni, począwszy od 4 kwietnia
1940r. straciło życie blisko 22 tysiące polskich obywateli. Byli to
przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego, w tym w znacznym
stopniu zmobilizowani do wojska
w 1939 roku rezerwiści: urzędnicy, nauczyciele, wykładowcy, lekarze, artyści – osoby, które wychowywały młode pokolenie, lokalni
liderzy. Ponieśli śmierć skrępowani, strzałem z krótkiej odległości
w tył głowy. O popełnieniu zbrodni świat został poinformowany 13
kwietnia 1943 roku przez ... Niemców, a więc innych ówczesnych ludobójców, którzy odkryli w Katyniu masowe groby ofiar zbrodni
niedawnego sojusznika w ataku
na Polskę – Stalina. W 2007 roku
Sejm RP podjął uchwałę o ustanowieniu 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Prawda ujawniona przez Niemców
długo nie mogła się przebić ponieważ priorytetem ówczesnych liderów światowych były dobre stosunki ze Związkiem Radzieckim.
Jak wiemy, w imię dobrych relacji ze Stalinem Polaków nie zaproszono nawet do udziału w zorganizowanej przez aliantów paradzie
zwycięstwa po pokonaniu Hitlera. Kłamstwem katyńskim Polacy
byli karmieni przez ZSRR i reprezentujących obce interesy przedstawicieli władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez 50 lat, aż
do 1990 roku, gdy tuż przed upadkiem Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow przekazał część
dokumentów tej sprawy stronie
polskiej, o ile tak można nazwać
reprezentującego wówczas nasz
kraj Wojciecha Jaruzelskiego.
Dzisiaj gdy przypominamy sobie
fakty związane z dramatem Zbrodni Katyńskiej z pierwszej połowy
ubiegłego wieku, a jednocześnie za
pośrednictwem mediów śledzimy
realizowany współcześnie przez
Rosję na oczach całego świata terror wobec ludności Ukrainy, w tym
bombardowania osiedli mieszkaniowych i niezbędnej do życia infrastruktury, tak charakterystyczne
dla NKWD metody mordów oby-
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wateli oraz gdy niejednokrotnie obserwujemy gry interesów toczące
się wokół dramatu tej części cywilizowanej Europy, to nie sposób nie
dostrzec, że świat nie do końca wyciągnął wnioski ze swojej bolesnej
historii.
Gospodarzami
uroczystości
w Poznaniu byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak oraz Prezes Stowarzyszenia „Katyń” Wojciech Bogajewski.
Podczas uroczystości kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katynia
i Sybiru w imieniu mieszkańców
gminy Kleszczewo złożyli przewodniczący Rady Gminy Marek Maciejewski oraz wójt Gminy
Bogdan Kemnitz.
Z rocznicą Zbrodni Katyńskiej,
od 12 lat jest ściśle związana tragedia w pobliżu Smoleńska, która
spotkała polską delegację z Prezydentem RP na czele, udającą się na
uroczystości związane z wówczas
70. rocznicą zbrodni katyńskiej.
Pomimo upływu lat, do dzisiaj nie
ma zgody wśród Polaków odnośnie przyczyn rozbicia samolotu
i śmierci 96. osobowej delegacji.
Pomimo licznych starań ze strony Polski, a także instytucji międzynarodowych dotąd nie został
zwrócony wrak samolotu.
W tym tak szczególnym dla Polski, Ukrainy i całego świata czasie, 14
kwietnia o godz. 8.41, dźwięk syren
w całej Polsce przypomniał o ofiarach
i nadal niezabliźnionych ranach tego
bezprecedensowego w skali świata
zdarzenia.
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Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
Przy tablicy pamiątkowej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Tulcach kwiaty złożyli Wójt
Gminy – Bogdan Kemnitz, Przewodniczący Rady Gminy – Marek
Maciejewski, Halina Kowalewska
z koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz delegacje
jednostek samorządowych.
W tuleckim Sanktuarium odbyła się msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i ich

N

ASZE Powstanie WielkoPOLSKIE – pod takim hasłem przebiegały w tym roku obchody 103 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Dzień
wybuchu Wielkopolskiej Insurekcji po raz pierwszy w historii obchodzony był jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego.
W uroczystości przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
w Poznaniu uczestniczył Prezydent

rodzin. Modlitwie towarzyszył
program artystyczny o tematyce
powstańczej.
W Gowarzewie ulicę Swarzędzką, na odcinku pomiędzy rondami,
rozświetliły odpalone ku czci poległych Powstańców czerwone race,
odśpiewano również hymn państwowy. W cyklicznym już wydarzeniu, zainicjowanym przez grupę
kibiców Lecha, wzięło udział ponad
100 osób.
AZ

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda zaproszony przez gospodarzy wydarzenia: Marka Woźniaka
Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Tadeusza Musiała Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.
Z uwagi na pandemię uroczystości miały charakter symboliczny. Z tego samego powodu również
gminne obchody, tego wyjątkowego święta, odbyły się w ograniczonej formule.

Pani

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

z powodu śmierci

ŚP.

MAMY

H ALINY LESIŃSKIEJ

M AŁGORZACIE NOWICKIEJ

MARII CHĄPIŃSKIEJ
wyrazy współczucia
składają
pracownicy GOKiS-u w Kleszczewie
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

ŚP.

MARII CHĄPIŃSKIEJ

długoletniej kierowniczki i członkini
zespołu śpiewaczego „KLESZCZEWIANKI” Kleszczewo
oraz pracowniczki SKR w Kleszczewie
Rodzinie
wyrazy współczucia składają
Wójt Gminy Kleszczewo, Rada Gminy, sołtysi
oraz pracownicy samorządowi

Rodzinie
wyrazy współczucia składają
Wójt Gminy Kleszczewo, Rada Gminy, sołtysi
oraz pracownicy samorządowi
„Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i myślach”
Serdeczne podziękowania
Księdzu Proboszczowi Marianowi Libera
za sprawowanie liturgii pogrzebowej, Rodzinie, Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom, Panu Wójtowi Bogdanowi Kemnitz,
Pracownikom, Sołtysom i Radnym Gminy Kleszczewo oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

Ś.P. H ALINY LESIŃSKIEJ

Dziękujemy za Waszą obecność, modlitwę, intencje mszalne
oraz wyrazy współczucia i okazane wsparcie.
Mąż z dziećmi
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Wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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stycznia 2022 r. w sali
Gminnego
Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Kleszczewie odbyła się uroczystość wręczania medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Na Jubileusz 50 – lecia przybyli Państwo Maria i Jan Waligóra,
Państwo Wanda i Andrzej Mocni, Państwo Maria i Józef Fajfer,
Państwo Hanka i Zdzisław Frąckowiak, Państwo Hanka i Paweł Grześkowiak, Państwo Ire-

na i Ryszard Jachnik, Państwo
Zdzisława i Stanisław Kozłowscy,
Państwo Irena i Stanisław Malusi, Państwo Anna i Zygmunt Matela, Państwo Anna i i Jerzy Niewiadomscy, Państwo Krystyna
i Franciszek Ruszała, Państwo
Krystyna i Marian Stefaniak,
Państwo Aleksandra i Marian Tafelscy.
Podczas uroczystości z okazji
jubileuszu wyrazy uznania i głębokiego szacunku jak również

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, uśmiechu
i radości oraz dalszych szczęśliwych lat składał Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz
z Sekretarz Gminy Genowefą
Przepiórą i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyną
Rybicką. Wójt Gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz wręczył
osobom obchodzącym 50-lecie
pożycia małżeńskiego medale za
długoletnie pożycie małżeńskie

nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz listy gratulacyjne parom z największym
stażem małżeńskim. Zaproszeni
jubilaci otrzymali kwiaty.
Podczas spotkania przy kawie
i ciastkach Jubilaci opowiadali
o swoim życiu. Z okazji tak wyjątkowych rocznic ślubu Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej
opieki najbliższych na wiele następnych lat.

Śniadanie Wielkanocne 2022

D

nia 11 kwietnia 2022r., w godzinach 10.00 do 12.15 uczestnicy Klubu Samopomocy w Kleszczewie i kombatanci ze Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło w Kleszczewie biesiadowali przy wielkanocnym stole. Towarzyszyli im: Pan
Wójt Gminy Bogdan Kemnitz, Pan
Mariusz Mikołajewski ze Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Poznania, Pani
Halina Kowalewska ze Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich z Tulec, Panie z OPS :
Mirosława Radzimska, Kinga Rotter, Edyta Kijak, Anna Gołkowska,
Renata Zielińska związane bezpośrednio z klubowiczami . Ta tradycja związana ze świętami wielkanocnymi była sympatycznym akcentem
w tym okresie. Zarówno niepełnosprawni jak i kombatanci lubią wzajemne spotkania, a tym bardziej odświętne. Pan Wójt Bogdan Kemnitz
zaszczycając nas swoją osobą, złożył świąteczne życzenia jak i pozo-
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stali goście, a także pani Iwona Lisek
– terapeuta z Klubu Samopomocy. Jak wypada w te święta Wielkiej
Nocy pojawił się „zajączek” z prezentami i wszyscy zostali obdarowani (gęsiami handmade wykonanymi
przez klubowiczów lub słodyczami).
Śniadanie Wielkanocne w Restauracji „Bambaryła” w Tulcach upłynęło w atmosferze radości, wiosennego nastroju zgodnie z przesłaniem
świąt. Oczekiwania tych grup społecznych, którzy są doświadczeni
przez życie jest ukoronowaniem ich,
dawaniem pięknego, wartościowego
dnia. 
M. Radzimska
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Stypendia i nagrody sportowe rozdane

16

kleszczewskich zawodników z 10 dyscyplin
sportowych otrzymało stypendia
i nagrody sportowe. Uroczystość
wręczenia nagród odbyła się 17
marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie. Uczestniczyli
w niej także rodzice i członkowie
komisji ds. stypendiów i nagród.
Zastępca Wójta Genowefa Przepióra podziękowała sportowcom
za godne reprezentowanie gminy
i sportową postawę, a rodzicom za
zaangażowanie i wspieranie dzieci
w ich sportowej karierze.
W sumie uhonorowanych zostało 16 zawodników: wręczono 10
stypendiów i 13 nagród.
Stypendia sportowe otrzymali:
– Lena Frykowska – II miejsce
w Mistrzostwach Polski Młodzików w 4-rce bez sternika w wioślarstwie
– Lena Kasprzak – II miejsce
w Mistrzostwach Polski Młodzików
w 4-rce bez sternika w wioślarstwie
– Dawid Ławniczak – II miejsce
w Mistrzostwach Polski U-17
w piłce nożnej
– Wiktoria Flaszak – V miejsce
w Mistrzostwach Polski U19K
w koszykówce
– Oliwia Flaszak – V miejsce w Mistrzostwach Polski U19K w koszykówce
– Oliwia Fiszer – IV miejsce młodziczek w Mistrzostwach Polski
w unihokeju

– Selin Sabur – II miejsce w Mistrzostwach Polski Junior młodszy w czwórce ze sternikiem, II
miejsce w Mistrzostwach Polski
Junior Młodszy w ósemce w wioślarstwie
– Krystian Kubica – I miejsce
w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie
Klasycznym C2 10.000m, III
miejsce w Mistrzostwach Polski
w Maratonie Kajakowym C1 12,8
km
– Jakub Siemiński – III miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorów w zapasach styl klasyczny, III
miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów w zapasach styl klasyczny, III miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w zapasach styl
wolny
– Zofia Cieśla – II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików
w czwórce bez sternika w wioślarstwie
Nagrody sportowe:
– Oliwia Fiszer – I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Młodziczek w unihokeju
– Selin Sabur – II miejsce w Mistrzostwach Polski Junior młodszy w czwórce ze sternikiem, II
miejsce w Mistrzostwach Polski Junior Młodszy w ósemce
w wioślarstwie
– Lena Frykowska – – II miejsce
w Mistrzostwach Polski Mło-

–

–

–

–
–

dzików w 4-rce bez sternika,
I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w dwójce i czwórce, I miejsce
w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w dwójce
i czwórce w wioślarstwie
Kamil Kaczmarek – I miejsce
Zimowe Mistrzostwa Okręgu
Wielkopolskiego 100m stylem
grzbietowym, III miejsce w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego 50m stylem grzbietowym, III miejsce
w Letnich Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego 100m stylem grzbietowym w pływaniu
Lena Kasprzak – II miejsce
w Mistrzostwach Polski Młodzików w 4-rce bez sternika, II
miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Wielkopolski
w dwójce podwójnej, II miejsce
w Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego dwójka podwójna, I miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego czwórka podwójna
bez sternika w wioślarstwie
Natalia Knopkiewicz – I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski gr. Kuce wiek 11-16 lat
w jeździectwie
Gabriela Flaszak – II miejsce
w Mistrzostwach Wielkopolski
U13 w koszykówce
Hanna Wawrzyniak – I miejsce
w Mistrzostwach Województwa

Wielkopolskiego gra singlowa, I miejsce w Mistrzostwach
Województwa Wielkopolskiego gra podwójna w badmintonie
– Krystian Kubica – I miejsce
w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie Klasycznym C2 10.000m,
III miejsce w Mistrzostwach
Polski w Maratonie Kajakowym C1 12,8 km
– Zuzanna Wawrzyniak – III
miejsce w Mistrzostwach
Wielkopolski Kadetek w tenisie stołowym
– Jakub Siemiński – – III miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorów w zapasach styl klasyczny,
III miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w zapasach
styl klasyczny, III miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach styl wolny
– Zofia Cieśla – II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików
w czwórce bez sternika, III
miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego
w jedynce w wioślarstwie
– Michalina Rybak – I miejsce
w Mistrzostwach Wielkopolski
w koszykówce 3x3 kat. Dziewcząt.
Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
M.Sołtysiak
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Program Liga eSzkoła zakończony
– 1 i 2 miejsce dla szkoły w Kleszczewie

B

udowali i programowali roboty z klocków LEGO. Od 2019 r.
w ramach Programu unijnego "Liga
eSzkoła" uczniowie gminnych szkół
podstawowych w Tulcach i Kleszczewie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
wykorzystując zestawy klocków
LEGO, tablety i notebooki.
Głównym celem projektu było
wdrożenie w szkołach podstawowych wykorzystania programowalnych inteligentnych pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki
i matematyki w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tych zajęć oraz
włączenia stworzonych laboratoriów
kodowania do programu nauczania
w zakresie matematyki i informatyki.
Szkoły zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne:
• Laboratorium LEGO® WeDo 2.0
przeznaczone dla dzieci z klas
1-3, w skład którego wchodzą:
1. 6 zestawów LEGO® WeDo 2.0
2. 6 zestawów LEGO® MoreToMath
3. 6 tabletów dla uczniów
4. 1 komputer typu notebook dla
nauczyciela
• Laboratorium LEGO® MINDSTORSMS® przeznaczone dla
dzieci z klas 4-8, w skład którego wchodzą:
1. 6 zestawów LEGO® MINDSTORMS® EV3
2. 3 komputery typu notebook dla
uczniów
3. 3 tablety dla uczniów
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4. 1 komputer typu notebook dla
nauczyciela
Projekt składał się z trzech edycji. Uczniowie podczas 30 godzin zajęć realizowali projekty uczniowskie
oraz przygotowywali się do turniejów,
rozgrywanych na zakończenie każdej
z trzech edycji Projektu.
Podczas konkursów walczyło łącznie
12 drużyn z Gmin Kleszczewo, Kórnika, Pobiedzisk i Czerwonaka.
W finale trzeciej edycji drużyny
z Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz
z Zespołu Szkół w Tulcach:

Szkoła w Kleszczewie:
Klasy 1-3
1. Barbara Chąpińska
2. Marcel Gumiński
3. Marcel Karwatka
4. Szymon Karwowski
Klasy 4-8:
1. Kacper Szerement
2. Leon Szóstek
3. Lech Mucha
4. Marcel Garstecki

Szkoła w Tulcach:

Klasy 1-3
1. Piotr Smyk
2. Igor Stanek
3. Aleksander Babiak
4. Stanisław Nowakowski
Klasy 4-8:
1. Fryderyk Sumelka
2. Wojciech Pytlos
3. Yurii Krukhovskyi
4. Kacper Staszewski
wzięły udział w zdalnym (z racji trwającej pandemii) Konkursie
kończącym trzecią edycję progra-

mu Liga eSzkoła. Podczas konkursu walczyło łącznie 12 drużyn
z Gmin Kleszczewo, Kórnika, Pobiedzisk i Czerwonaka.
Miejsce pierwsze w klasyfikacji ogólnej klas 4-8 zajęła drużyna
z Zespołu Szkół w Kleszczewie prowadzona przez Pana Romana Sobczyńskiego. Uczniowie otrzymali
w nagrodę teleskopy Bresser Galaxia 114/900.
Drużyna klas 1-3 prowadzona przez Panią Elżbietę Zimniak
z Zespołu Szkół w Kleszczewie zajęła
miejsce drugie i otrzymała teleskopy
Levenhuk Skyline Travel 70.
Te nagrody to uwieńczenie kreatywności i zaangażowania w przygotowanie zadań konkursowych.
Zaprojektowanie i skonstruowanie
robota do wykonania wyzwań Misja na Marsa (klasy 4-8) i Księżycowa Misja (klasy1-3). A także przygotowanie i zaprezentowanie projektu
badawczego, który jest próbą odpowiedzi na problemy naukowe i propozycją innowacyjnych rozwiązań: „Jak
pozyskać energię w kosmosie?” oraz
„Jak rozwiązać problem braku energii, wody i powietrza na księżycu”.
Nagrody osobiście wręczał Wójt
Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz.
Gratulujemy. Mamy nadzieję, że
dobrze się bawiliście!
Dziękujemy nauczycielom:
• z Zespołu Szkół w Tulcach Pani
Agnieszce Socha-Szymczak i Pani
Katarzynie Kubik

• z Zespołu Szkół w Kleszczewie
Pani Elżbiecie Zimniak, Karolinie Staszyńskiej oraz Romanowi
Sobczyńskiemu za zaangażowanie w Projekt i profesjonalne prowadzenie zajęć pomimo trudności
wynikających z trwającej pandemii.
Projekt „Liga eSzkoła” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś
Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie
ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”.
Lider Projektu
Fundacja e-Szkoła.
Magdalena Sołtysiak
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Gmina Kleszczewo

ODKRĘĆ, OPRÓŻNIJ
I ZGNIEĆ PRZED
WRZUCENIEM

WRZUCAJ LUZEM,
BEZ FOLIÓWKI

JAK PRAWIDŁOWO
SEGREGOWAĆ
ODPADY
KOMUNALNE?

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:
• 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

NIE WRZUCAMY:

www.kleszczewo.pl

• 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

Gmina Kleszczewo

• 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

NIE WRZUCAMY:
• 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

ODPADY
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
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Dyżury w urzędach skarbowych
w zakresie Polskiego Ładu
• Od wtorku 11 stycznia
w urzędach skarbowych
działają dyżury podatkowe
o Polskim Ładzie.
• Informacje można uzyskać
telefonicznie lub osobiście,
po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie.
W dni robocze, w godzinach od
8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych udzielają informacji o nowych rozwiązaniach
podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.
„Informację można uzyskać
kontaktując się telefonicznie lub
osobiście z urzędem skarbowym” –
mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Oprócz ogólnopolskich infolinii:
• Polskiego Ładu – 22 765 64 64,

• Krajowej Informacji Skarbowej
– 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 330 03 30
(z telefonów komórkowych),
w wielkopolskich urzędach
skarbowych uruchomione zostały specjalne infolinie dotyczące
zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.
Numery telefonów są dostępne w zakładce „Kontakt” na podstronach poszczególnych urzędów
w serwisie www.wielkopolskie.
kas.gov.pl.
Również system rezerwacji wizyt dostępny na stronie wizyta.podatki.gov.pl został rozbudowany
o nową tematykę. Od 11 stycznia
można w nim rezerwować wizyty dotyczące zmian podatkowych
wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Uwaga na fałszywe SMS-y dot.
nadpłaty lub niedopłaty PIT

K

rajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników
żadnych wiadomości SMS ws. nadpłaty lub niedopłaty w podatku.
Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można
sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.
Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości SMS, które trafiają
do podatników, a w treści wiadomości znajduje się link prowadzący rzekomo do konta urzędu skarbowego
lub numer telefonu komórkowego,
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pod którym będzie można skontaktować się z (fałszywym) pracownikiem skarbówki.
„Wiadomości są próbą wyłudzenia danych” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik
prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Nadpłatę bądź
niedopłatę wynikającą z rozliczenia
rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym”.
Przestrzegamy
o ostrożność.

i

apelujemy

Podatkowy Polski Ład:
gdzie znajdziesz informacje
i odpowiedzi na swoje pytania

M

asz pytania o swoją pensję,
PIT-2, ulgę dla klasy średniej, preferencje podatkowe dla
biznesu, obliczanie wynagrodzeń?
Te i inne pytania możesz zadać
poprzez infolinię oraz kontaktując się z urzędem skarbowym.
Sprawdź też przewodniki i bazę
Q&A przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową.

• podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT) – wybierz 2,
• podatek dochodowy od osób
prawnych (CIT) – wybierz 3.
Zachęcamy też do kontaktu w sprawach podatkowych poprzez Multikanałowe Centrum
Informacji „Polski Ład” dostępne
pod numerem 22 765 64 64.

Te dwa portale internetowe to
podstawowe źródła informacji na
temat podatkowej reformy.
Najważniejsze informacje znajdą tam dla siebie zarówno osoby
pracujące na etacie, seniorzy jak
i przedsiębiorcy. Jest też specjalna zakładka dotycząca wsparcia
dla rodzin. Dzięki kalkulatorowi
każdy może wyliczyć swoją miesięczną pensję „na rękę”.
Na portalach znajdują się też
przewodniki dotyczące konkretnych zagadnień i rozwiązań
(obecnie ulga dla klasy średniej,
PIT-2, PIT-0 dla seniora).

W wielkopolskich urzędach
skarbowych uruchomione zostały również specjalne lokalne infolinie dotyczące zmian podatkowych wprowadzonych w ramach
Polskiego Ładu.
Aby skontaktować się z wybranym urzędem skarbowym, wejdź
na www.wielkopolskie.kas.gov.pl,
wybierz swój urząd, a następnie
wejdź w zakładkę „Kontakt” na
jego podstronie. Tam znajdziesz
numer dedykowany dla Polskiego Ładu.

Baza Q&A

Od wtorku w godzinach 8:0019:00 trwają dyżury urzędów
skarbowych dotyczące Polskiego Ładu. Każda osoba może zadzwonić lub przyjść i uzyskać odpowiedź na pytania lub wyjaśnić
wątpliwości.

Wiecejwportfelach.gov.pl
i podatki.gov.pl

Dodatkowo na podatki.gov.pl
i wiecejwportfelach.gov.pl znajdziesz też pytania i odpowiedzi,
które przybliżą Ci konkretne zagadnienia związane z podatkowym Polskim Ładem. Sekcja najczęściej zadawanych pytań jest
na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tak, aby każdy
mógł łatwo odnaleźć interesującą
go informację.

Infolinia Krajowej
Informacji Skarbowej
Infolinia KIS dostępna jest pod
numerami telefonów:
• 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub
• 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych).
Po połączeniu się i wybraniu
numeru 8 zostaniesz przekierowany do konsultantów udzielających informacji o reformie
podatkowej i poproszony o określenie tematu rozmowy:
• jesteś pracownikiem medycznym – wybierz 0,
• podatek od towarów i usług,
identyfikacja podatkowa – wybierz 1,

Infolinie w urzędach
skarbowych

Urzędy skarbowe są czynne
dłużej

Livechaty
Dla księgowych organizowane są także webinaria dotyczące
zagadnień związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników.
Linki do II tury spotkań, od 17
do 21 stycznia, znajdziesz w artykule „Polski Ład: Livechaty też
w przyszłym tygodniu”.

Urzędy skarbowe
kontaktują się
przedsiębiorcami
Pracownicy urzędów skarbowych kontaktują się z przedsiębiorcami celem analizy potrzeb
wsparcia ich kadr księgowo-finansowych przy wyliczaniu wynagrodzenia na nowych zasadach
wprowadzonych przez rozporządzenie z 7 stycznia br.
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Zwrot podatku na konto?
Nie zapomnij zaktualizować danych do przelewu
• Złożenie PIT w formie elektronicznej to szybszy zwrot podatku.
• W pierwszym miesiącu kampanii
rozliczeń wielkopolscy podatnicy otrzymali pieniądze w ciągu 10
dni od złożenia zeznania.
• Przed wysłaniem zeznania warto
jednak sprawdzić, czy nasze dane
do przelewu, zgłoszone w urzędzie skarbowym, są aktualne.

P

rzekazanie zwrotu przelewem
na konto jest najwygodniejszą metodą odbioru nadpłaconego podatku. Jeśli nie poinformujemy urzędu na jaki numer rachunku
ma dokonać zwrotu, otrzymamy
nadpłatę przekazem pocztowym (za
który pobierana jest opłata), lub będziemy musieli ją odebrać osobiście.
„Zdarza się, że podatnicy mylnie wpisują numer konta w samym
formularzu zeznania o wysokości
uzyskanego dochodu (PIT-37 lub
PIT-36) – w rubryce dotyczącej dodatkowych informacji ułatwiających kontakt z podatnikiem (takich
jak numer telefonu czy adres e-mail)” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. „Tymczasem numer kon-

ta można zgłosić lub zaktualizować
tylko i wyłącznie za pomocą formularza ZAP-3 (w przypadku osób fizycznych, których identyfikatorem
podatkowym jest PESEL)”.
Teraz można to zrobić szybko
i łatwo w e-Urzędzie Skarbowym dostępnym na podatki.gov.pl.

Wystarczy zalogować się do serwisu e-US (do wyboru jest kilka metod: profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna
lub aplikacja mObywatel), a następnie z menu „Dokumenty” wybrać „Złóż dokument” i kliknąć
w „Zgłoszenie ZAP-3”:

A co, jeśli kiedyś zgłaszaliśmy
już swój numer konta fiskusowi, ale nie pamiętamy, czy numer ten jest jeszcze aktualny?
Wszystkie swoje dane można łatwo sprawdzić.
Wystarczy wejść w zakładkę
„Twoje konto”, a następnie z menu
wybrać „Twoje dane”. Znajdziemy
tam m.in. nasz adres zamieszkania, dane kontaktowe ale także numer konta, który był już wcześniej
wskazany urzędowi skarbowemu.
Jeśli dane są nieaktualne, można je
zaktualizować w kilku kliknięciach.
Formularze te można wysłać fiskusowi w dowolnym momencie
roku – nie trzeba z tym czekać do
złożenia zeznania. Raz podana informacja nie musi być ponownie
zgłaszana przy okazji kolejnego
rozliczenia z fiskusem – będzie ona
ważna do momentu podania nowego numeru konta (w przypadku, gdy chcemy je zmienić) lub rezygnacji z tej formy odbioru.
Należy pamiętać, że można
wskazać tylko taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, a jeżeli rachunek jest
wspólny, należy podać wszystkich
posiadaczy danego rachunku.

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa zaprasza
rolników, którzy nie złożyli wniosków,
a chcieliby skorzystać z dofinansowania,
są jeszcze dostępne środki.

ODBIÓR
FOLII ROLNICZYCH
Urząd Gminy Kleszczewo przyjmuje wnioski o udział
w programie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach
dotacji z NFOŚiGW – program priorytetowy nr 2.7
„Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona
powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Więcej szczegółów oraz wnioski do pobrania ze strony
http://kleszczewo.pl/.../akt.../odbior-folii-rolniczych-1...
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Rada Sołecka Kleszczewo dla dzieci

S

zanowni Państwo!
Jako Rada Sołecka Wsi Kleszczewo staramy się umilić czas wolny
naszym pociechom i zorganizować dla
nich przestrzeń do działania i zabawy!
W ostatnim czasie udało nam się
zorganizować szereg aktywności:
warsztaty stolarskie, świąteczny konkurs plastyczny, kilka edycji warsztatów kreatywnych, a także szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cieszymy się ogromnie, że imprezy organizowane przez nas we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu w Kleszczewie zawsze cieszą
się ogromnym zainteresowaniem.
Chcemy do współpracy zaprosić
Państwa – jako rodziców, opiekunów,
mieszkańców…
Z pewnością, wielu z Was wykonuje interesujący zawód, ma ciekawą pasję i zechce się tym wszystkim podzielić z naszymi maluchami!
Oczywiście, we wszystkim chętnie
pomożemy, a uśmiechy dzieci będą
niezwykłym wynagrodzeniem!
Zachęcamy do kontaktu i współpracy!
12 lutego Rada Sołecka Kleszczewa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie
zorganizowała warsztaty kreatywne po-

Również w marcu Sołectwo Kleszczewo przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Kleszczewie zorganizowało bezpłatne wydarzenia.
Odbyły się zajęcia Sensoplastyki dla
dzieci w wieku 1-3, a przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Kleszczewie zorganizowano wycieczkę do OSP w Kleszczewie dla
dzieci w wieku 6+.
W kwietniu odbyły się m.in.
warsztaty projektowania i tworzenia
puzzli. .

łączone z zajęciami pierwszej pomocy
dla dzieci z terenu całej gminy.
Podczas zajęć plastycznych dzieci miały okazję wykonać „zimę w słoiku”, własnoręcznie ozdobić kubek czy
wziąć udział w warsztacie gliniarskim.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia z pierwszej pomocy, prowadzone przez ratownika medycznego w ramach autorskiego projektu „Chociaż
jesteś małym smykiem możesz zostać
ratownikiem”.
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Tym razem jednak, chcemy do
współpracy zaprosić Państwa –
jako rodziców, opiekunów, mieszkańców…
Z pewnością, wielu z Was wykonuje interesujący zawód, ma
ciekawą pasję i zechce się tym
wszystkim podzielić z naszymi
maluchami!
Oczywiście, we wszystkim
chętnie pomożemy, a uśmiechy
dzieci będą niezwykłym wynagrodzeniem!
Zachęcamy
do
kontaktu
i współpracy!
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Ferie bez nudy

M

iniona Akcja Zima organizowana tradycyjnie na okres ferii,
z uwagi na pandemię koronawirusa,
miała charakter atrakcji stacjonarnych.
Program zainaugurował mini festyn rodzinny „Halo Zima”, który
odbył się 15 stycznia w Kleszczewie. Zabrakło śniegu, ale nie zabrakło dobrej zabawy dla dzieci.
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Odbyło się szereg konkurencji rekreacyjno-sportowych, konkurs
bałwankowy, kto zmarzł - mógł do
woli częstować się darmową gorącą
herbatą, a komu sił zabrakło - mógł
pokrzepić cię darmową watą cukrową. Chętni mogli też osobiście
nakarmić alpaki, które stały się maskotkami wydarzenia.

W ramach tegorocznych ferii zimowych odbyły się także dwa turnusy półkolonii dla młodzieży
szkolnej – w Tulcach i Kleszczewie.
Program zajęć obejmował warsztaty kulinarne, ogrodnicze, plastyczne, rękodzielnicze i kreatywne,
a także atrakcje i zabawy sportowe.
Nie zabrakło też akcentów związa-

nych z profilaktyką przeciwko uzależnieniom oraz praktyki z udzielania pierwszej pomocy.
Akcja Zima 2022 zorganizowana była przez GOKiS w Kleszczewie
przy dofinansowaniu ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
MF
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WIADOMOŚCI Z GOKIS

30. Finał WOŚP

J

ubileuszowy, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 29 stycznia

datku do puszki był także VIII Bieg
z puszką WOŚP, który pod kierunkiem For Run Grzegorz Urbań-

miał w naszej gminie nieco ograniczona formułę z uwagi na pandemię koronawirusa.
W poszczególnych miejscowościach kwestowali wspaniali Wolontariusze. Okazją do wrzucenia

czyk przebiegł dystans półmaratonu – ze Śródki, przez Zimin,
Krerowo, Kleszczewo, Gowarzewo, z metą w Tulcach. Bieg asekurowała tradycyjnie już Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczewie.

Wszystko to z pełnym poświęceniem, pomimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych.
W Hali Sportowej GOKiS w Tulcach odbyły się też w małych grupach bezpłatne zajęcia Jogi, na których także zbierane były datki do
puszki WOŚP. Zajęcia prowadziła charytatywnie Marta Jackowska.
Dzieci z Przedszkole artystyczno-plastyczne „PlasTyś” włączyły się
jak co roku do akcji – tym razem

zbierając do skarbony stacjonarnej
WOŚP.
Mimo wielu pandemicznym
ograniczeniom i pogodowym
przeciwnościom zebraliśmy dzięki
Waszej hojności 10 150,69 złotych
oraz niewielką ilość waluty obcej.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli tegoroczna zbiórkę WOŚP.
Zebrane fundusze przeznaczone
będą na specjalistyczną diagnostykę
i leczenie okulistyczne dzieci. MF

Wyniki konkursu

Z

przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego „KAPELUSZ PANI JESIENI”,
zorganizowanego przez GOKiS
i radę Sołectwa Kleszczewo.
KATEGORIA WIEKOWA
2,5-4 LATA:
• Bartosz Ł.
• Lena B.
• Jan P.
KATEGORIA WIEKOWA
5-7 LAT:
• Lilianna H.
• Nadia P.
• Julia M.
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WYRÓŻNIENIA:
• Nikodem R. oraz Gabriela P.
Dziękujemy za wszystkie prace konkursowe – jesteśmy pod
wielkim wrażeniem umiejętności
i włożonego trudu – gratulujemy!
Wszystkich uczestników konkursu plastycznego zapraszamy po odbiór dyplomów, nagród
i upominków w dniach poniedziałek-piątek od 8:00-16:00 do
Ośrodka Kultury w Kleszczewie,
ul. Poznańska 6.
AB
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Aktywny Dzień Kobiet

Z

okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet w Hali Sportowej GOKiS w Tulcach w sobotę, 5 marca odbyły się warsztaty
kreatywne i animacje dla dziewczynek, a dla pań zajęcia sportowo-rekreacyjne. Tabatę wzmacniającą – prowadziła Justyna
Cichocka, a jogę i zdrowy kręgosłup – Marta Jackowska.
Atrakcje zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, a udział
w nich był bezpłatny.
MF

Odwiedziny pierwszoklasistów w GOK-u

W

dniach 3, 16 i 17 lutego
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kleszczewie odwiedzili
pierwszoklasiści z Zespołu Szkół
w Kleszczewie, gdzie mieli okazję
sprawdzić jak działa GOKiS, wystąpić na scenie, zasiąść za stołem
prezydialnym Rady Gminy, czy
choćby dowiedzieć się jak funkcjonuje nasza pracownia
MF
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Pierwsza pomoc

O

tym jak ważna jest wiedza o udzielaniu pierwszej
pomocy nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaplanował
serię szkoleń, które kierowane są
i dopasowane do potrzeb konkretnych grup wiekowych.
Cykl rozpoczęły warsztaty
pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci w wieku 5-8 lat, które odbyły się 25 lutego i były kontynuacją zajęć odbywających się
podczas ferii zimowych.
Kolejne szkolenie miało miejsce 11 marca i przeznaczone było
dla rodziców i opiekunów małych dzieci. Marcin Bączyk – dyplomowany ratownik medyczny przekazał praktyczną wiedzę
o tym, jak radzić sobie w krytycznych sytuacjach, w których zagrożone może być zdrowie i życie
maluchów (m.in. zaksztuszenie,

zadławienie, zatrzymania akcji
serca).
Następne warsztaty odbędą się
20 maja i skierowane będą dla
dzieci w wieku 5-10 lat. Zapisać się
można telefonicznie w biurze GOKiS. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a do tej pory z zajęć skorzystało już ponad 80 osób.
MF

20.05.2022 17:00-18:30
warsztaty dla dzieci
z zakresu bezpieczeństwa
podczas wypoczynku
nad wodą oraz
pierwszej pomocy
ZAPISY:
ANITA.BLAZEJEWSKA1994@GMAIL.COM
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
UDZIAŁ BEZPŁATNY

Zapraszamy dzieci
w wieku 5-10 lat
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WIADOMOŚCI Z GOKIS

CAPOEIRA! Zapraszamy na nowe zajęcia

P

ierwsze zajęcia: Poniedziałek
4 kwietnia, godz.17:00, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie
– wstęp wolny, ale LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA – aby zagwarantować sobie miejsce, napisz lub zadzwoń 695684561 (Agnieszka).
Inwestycja: 100 zł/ miesiąc (4 spotkania, ale można uczestniczyć w tej

Ćwiczenia będą dostosowane do
wieku uczestników.
• Dlaczego powinieneś zapisać się
na capoeira?
Ze względu na różnorodność elementów wykonywanych podczas
zajęć, w dużym stopniu wpływa
na rozwój psychomotoryczny ćwiczących. Jest szczególnie docenia-

na przez graczy oraz trenerów piłki
nożnej. Wykonując wszystkie elementy na obydwie strony, pracujemy w dużej mierze również nad
stroną teoretycznie „słabszą”. Ćwiczenia opierają się na zabawach, co
sprzyja integracji dzieci i nawiązywaniu nowych znajomości. Dzieci
uczą się szacunku do innych oraz jak

być częścią grupy, nabywają pewności siebie, pokonują nieśmiałość.
• Czy potrzebny jest specjalny
strój?
Na pierwszy trening wystarczy
strój sportowy, obuwie sportowe
i butelka wody.
(materiał promocyjny
kontrahenta)

cenie w treningach w innych lokalizacjach: Swarzędz, Poznań).
• Co to jest capoeira?
Capoeira zwana jest najpiękniejszą z walk i najniebezpieczniejszym
z tańców. Powstała w dalekiej Brazylii, w otoczeniu dzikiej natury i promieni słońca. Capoeira to brazylijska manifestacja kulturowa, która
łączy sztukę walki, sport, aktywność
fizyczną, kulturę popularną, muzykę i taniec.
• Dla kogo są te zajęcia?
Są to zajęcia rodzinne, na których cała rodzina może ćwiczyć razem. Nie mamy limitów wiekowych.
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KLESZCZEWIANIE KONCERTUJĄ
Wielkopostne śpiewanie
3 kwietnia 2022 roku na mszy
św. w kościele pw. Wszystkich
Świętych w Kleszczewie zabrzmiały pieśni wielkopostne w wykonaniu Zespołu „Kleszczewianie”,
który po raz pierwszy wystąpił
w tak trudnym repertuarze. Dzięki wspólnemu wysiłkowi całego
zespołu, Pani dyrygent Agnieszki Halickiej i organistki Pani

Dzień Kobiet w Starkówcu.
12 marca 2022 roku w sali wiejskiej w Starkówcu k/ Środy Wlkp
odbyła się impreza z okazji Dnia
Kobiet, którą zorganizowała Pani
Sołtys i rada sołecka. Na wydarzenie to został zaproszony zespół śpiewaczy „Kleszczewianie” działający
przy GOKiS w Kleszczewie. W miłej i serdecznej atmosferze zaprezentował koncert pieśni biesiadnych
i popularnych. Były miłe rozmowy
przy kawce i dobrym ciastku oraz
wspólne śpiewanie. Ten wspólnie
spędzony czas na długo pozostanie
w pamięci uczestników, zwłaszcza,
że wcześniejsze spotkania w większym gronie nie mogły się odbywać
w związku z pandemią. Jest nadzieja, że wszystko wróci do normalno-

ści i takie wydarzenia będą się częściej odbywać, zatem do zobaczenia
na kolejnych spotkaniach.

Kolędowanie w Tulcach
i Kleszczewie
22 stycznia 2022 roku Zespół Śpiewaczy „Kleszczewianie”
uczestniczył we mszy św. w Sanktuarium NNMP w Tulcach. Z chóru popłynęły kolędy: „Bracia, patrzcie jeno”, „Serca ludzkie się
radują”, „Przybieżeli do Betlejem” czy „Z narodzenia Pana”. Po
raz pierwszy zespół wystąpił pod
opieką nowej dyrygentki Pani
Agnieszki Halickiej, która od zeszłego roku podjęła się pracy nad
doskonaleniem umiejętności muzycznych zespołu.

Agnieszki Pakulskiej oraz dzięki
przychylności ks. Proboszcza Tomasza Nawrockiego zespół swoim
śpiewem uczcił Umęczonego Zbawiciela w smutnym okresie poprzedzającym Jego mękę i śmierć
na krzyżu dla zbawienia ludzi.

Prima Aprilisowe Muzyczne
Spotkania Seniorów.
Pod takim hasłem w dniu 2
kwietnia 2022 roku odbyły się
spotkania zespołów śpiewaczych
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w Kórnickim Ośrodku Kultury.
W wydarzeniu tym uczestniczył
zespół „Kleszczewianie” działający przy GOKiS w Kleszczewie na
zaproszenie KOK w Kórniku oraz
działającego tam zespołu śpiewaczego „Magnolia”. Na scenie wystąpiły także „Lubonianki” z Lubonia,
„Senioritki” z Poznania, „Wesoła
Gromada” ze Steszewa oraz „Magnolia” z Kórnika. Zespoły zapre-

zentowały piosenki biesiadne, popularne, wszystkie o miłości. Były
gromkie brawa, serdeczne rozmowy przy słodkim ciastku. Miłym
akcentem było wspólne śpiewanie
oraz wręczenie dyplomów uczestnictwa i upominków każdemu zespołowi, a specjalny gość Tomasz
Grdeń zaśpiewał o Paniach i dla
Pań obecnych na spotkaniu. Było
bardzo miło i sympatycznie.
Halina Jeger
zespół „Kleszczewianie”
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

„Światło Nadziei”

„Ś

wiatło Nadziei” to tegoroczne hasło niesionego
przez skautów i harcerzy na ca-

skim kościele, następnego dnia
23 grudnia na ręce Wójta Gminy Kleszczewo oraz pracowni-

Gra terenowa od zuchów dla
dzieci!

29

stycznia na terenie kleszczewskiego parku odbyła się zimowa gra terenowa przeprowadzona przez zuchy z 6 GZ
„Leśne Gawroszki” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie, który ufundował
nagrody.
W grze terenowej wzięło udział
7 dzieci, ich zadaniem było odnalezienie wszystkich elementów zimowej układanki. Mimo niefortunnej pogody, wszyscy uczestnicy
spisali się na medal!
AB

Zuchowa poczta
walentynkowa 2022

Z

abawa w Pocztę Walentynkową to już tradycja z Zespole Szkół w Kleszczewie. Z uwagi na
pandemię, w tym roku poczta działa w dwóch etapach. Pierwszy- miał
swój finał w Dzień Zakochanych,
drugi nastąpi po powrocie klas 5-8
do szkoły. Wszyscy wiemy, ze nasze
pozytywne uczucia do innych warto przekazywać jak najczęściej, ale
miło jest też zrobić i dostać niespodziankę z okazji „Walentynek”. Jak
co roku pocztę zorganizowały zu-

łym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Tak jak co roku, tuż
przed Bożym Narodzeniem, 22
grudnia miało miejsce uroczyste
przekazanie Światła w kleszczew-

chy z III Gromady Zuchowej „SŁONECZNE BRACTWO” z Kleszczewa. To zuchy posegregowały ,
przeliczyły i dostarczyły niespodzianki dla przedszkolaków, klas
1-4 oraz wszystkich pracowników
szkoły. Łącznie przesłano 1074
„Walentynek”.
Zuchy ze „Słonecznego Bractwa”
dziękują za wspólną zabawę!
Szczególne podziękowania dla rodziców, którzy też przygotowali walentynkowe niespodzianki.

ków Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu. Tak piękna tradycja trwa
już od wielu lat i będziemy chcieli
jak najdłużej ją podtrzymać!
Karolina Wartecka
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PROSTO Z PÓŁKI
WIESŁAW ŁUKASZEWICZ

„PIĘKNIE SIĘ
RÓŻNIĆ, MĄDRZE BYĆ
PODOBNYM”
Lubimy się różnić od innych,
wyróżniać na ich tle – dzięki
temu choć przez chwilę możemy
czuć się wyjątkowi, niepowtarzalni, jedyni w swoim rodzaju.
Szukamy też ludzi do siebie podobnych – takich, którzy podobnie myślą i odczuwają, podobnie spostrzegają świat, lubią te
same książki, filmy, płyty czy gry.
Kiedy zauważamy różnice, często odwołujemy się do porównań społecznych – ale wówczas
okazuje się, że jesteśmy lepsi lub,
niestety, gorsi od innych, co skłania nas do rywalizacji.

W długiej perspektywie więcej
korzyści przyniesie nam współpraca – rywalizacja jednak może
być silniejszą pokusą, gdy wiele się spodziewamy po wygranej (w szkole, w pracy, w lokalnej
społeczności i w wielkiej polityce).
Różnice istnieją i są nam potrzebne – nikt przecież nie podważy piękna różnorodności ani
płynących z niej pożytków.
Ale to dzięki podobnym do
nas nie otwiera się przed nami
otchłań samotności.
Wiesław Łukaszewski – wybitny autorytet w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej. Autor licznych
książek i artykułów naukowych.
Znany popularyzator psychologii. Wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Obecnie profesor
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Miłośnik dobrej literatury, muzyki
oratoryjnej i ogrodów. Autor bestsellerowych "Wielkich i tych nieco
mniejszych pytań psychologii".
Źródło:
Wydawnictwo Smak Słowa

MARTA SZAREJKO

„STANY OSTRE: JAK
PSYCHIATRZY LECZA
NASZE DZIECI”
Psychiatrię traktuje się w Polsce
jak dziecko – ma być i nie sprawiać
kłopotu. Nie odzywać się niepytana. Ta książka jest głosem osób,
które od lat się nią zajmują. W różnych miejscach.
Psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce jest w zapaści. Słowa,
którymi najczęściej się ją opisuje,
to: „fiasko”, „katastrofa”, „dramat”.
Oddziały psychiatryczne są przepełnione, a leczenie dzieci utrudnione przez brak wykwalifikowanej kadry. Coraz więcej rodziców
pyta o dobrego psychiatrę, szuka
pomocy w dramatycznych sytuacjach. Kryzys się pogłębia.
Marta Szarejko, dziennikarka
i reportażystka, oddaje głos psychiatrom i psychologom. Przemierza szpitalne korytarze razem
z nimi: potwornie zmęczonymi,
bezradnymi, ale podejmującymi
walkę z systemem. Zdeterminowanymi, by mimo trudnych warunków leczyć.
Sprawdza, co kryje się za alarmującymi określeniami, dlaczego zdaniem lekarzy jest tak źle,
jak temu zaradzić i gdzie szukać
wsparcia, gdy sami nie potrafimy
już pomóc naszym dzieciom.
Pokazuje psychiatrów nie jako
bogów, lecz ludzi, którzy nie zawsze mają jednoznaczne odpowiedzi. Opowiadają o systemie, ale

też o rodzinie – jak zmieniała się
przez ostatnie dekady i jaki to miało wpływ na dzieci. Zdania, które
najczęściej padają z ich ust, to:
• Rodzice abdykują ze swojej roli.
• Ukryte formy przemocy są zapisane w ciele.
• Oddział jest miejscem, do którego trafia dziecko dramatycznie poobijane. Nikt nie próbuje zrobić niczego, żeby ono tam
nie trafiło.
• Z adopcji jest dużo zwrotów.
• Dorośli często bagatelizują problemy dzieci, udają, że ich nie
ma. A jeśli nie da się udawać,
ukrywają je.
Źródło:
Wydawnictwo Słowne

Dlaczego poznaniacy nie potrafią reklamować swoich dokonań?
Źródło:
Wydawnictwo Poznańskie

LEA KAMPE

ANIOŁ Z WARSZAWY

Ona niosła nadzieję najsłabszym. On dawał jej siłę.

MAREK REZLER

MITY O POZNANIU

Poznaniacy mają prawo być
dumni ze swojej przeszło tysiącletniej historii. Jednak wokół
niej przez ostatnie lata narósł

szereg niefortunnych mitów,
uproszczeń i przeinaczeń. Wiele faktów uległo zapomnieniu.
Książka Marka Rezlera z mocnym uderzeniem trafia w istotę tych nieporozumień. Prostuje
wykrzywione opinie, odświeża
zapodziane wydarzenia, daje
świadectwo o tym, że Poznań
nie jest tylko nudnym, biznesowym miastem.
• Co robili w Poznaniu Napoleon,
Chopin i Piłsudski?
• Czy powstanie wielkopolskie
w 1918 roku było jedynym zwycięskim?
• Czy tzw. solidność Wielkopolan
to mit czy rzeczywistość?
• Co przeżył Poznań pod niemiecką okupacją?

Warszawa, 1940 rok. Gdy naziści tworzą getto w okupowanej stolicy, Irena nie zamierza
siedzieć z założonymi rękami.
W jego murach zamknięto przecież tysiące osób potrzebujących
pomocy… Jej pomocy. Dzięki
wsparciu przyjaciół dziewczyna
wyprowadza żydowskie dziecko na aryjską stronę – najpierw
jedno, potem drugie, a później
kolejne. Nadaje im nową tożsamość, a prawdziwe nazwiska zapisuje na bibułkach, które potem
starannie ukrywa.
Wie, jak wiele ryzykuje, ale
każdego dnia wraca do getta. Bo
za jego murami pozostał ktoś
jeszcze, ktoś najbliższy sercu Ireny – Adam, miłość jej życia…
Niezwykła historia Ireny Sendlerowej, jednej z największych
bohaterek XX wieku, którą wreszcie możemy poznać taką, jaka była:
pełną pasji, niezłomną i gotową do
poświęceń. Poruszająca opowieść
o sile charakteru i uczuciu, które
rozkwitło w cieniu wojny.
Dzięki
swojej
odwadze ocaliła tysiące dzieci.
Czy uda jej się ocalić także miłość?
Źródło: Wydawnictwo
Znak
Wybrała V. L.
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Światowy Dzień Poezji w Gminnej Bibliotece
w Kleszczewie i Filii w Tulcach

21

marca obchodziliśmy
Światowy Dzień Poezji. Święto zostało ustanowione przez UNESCO jesienią
1999 roku. Celem tego dnia
jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
Poezja w życiu człowieka jest
istotna - powstaje z niczego
i jest niekończącym się pięknem. W tym też dniu Gminna
Biblioteka Publiczna w Kleszczewie zaprosiła najmłodszych
czytelników z przedszkoli:
Wesołe Skrzaty z Kleszczewa
i Leśny Zakątek w Tulcach na
spotkanie z pisarką Wiolettą
Piasecką.

Wioletta Piasecka jest znaną autorką wierszy, baśni i bajek dla dzieci, biografii m.in.

Hansa Chrystiana Andersena
i Faustyny Morzyckiej, sztuk
teatralnych, wielu słuchowisk
radiowych oraz powieści dla
dorosłych. W 2004 r. za twórczość dla dzieci i działalność
charytatywną otrzymała honorowy wpis w Złotej Księdze Ludzi Wielkiego Umysłu Talentu
i Serca Fundacji Zdążyć z Pomocą w Warszawie.
Podczas spotkania Pisarka
opowiadała o swoich książkach
i ich bohaterach. Przedszkolaki nie tylko słuchały, ale też aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Wzięły udział w quizie
ze znajomości bajek i baśni oraz
w konkursie poprawnej wymowy łamańców językowych. Za
poprawne odpowiedzi dzieci losowały wróżby zdradzające im, kim będą w przyszłości. Pani Wioletta wystąpiła
też z własnym teatrzykiem kukiełkowym prezentując wiersz
o wesołym piesku. Pod koniec

spotkania autorka odpowiadała na zadawane przez dzieci pytania i podpisywała swoje książki.
Spotkania
przebiegły
w radosnej atmosferze, a ciepły
uśmiech Pani Wioletty zapewnił dzieciom wspaniałą literacką zabawę.
V. L., K.P.

Randka w ciemno
z książką

14

lutego br. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczewie - Filia w Tulcach zaprosiła
czytelników na randkę z … książką. Było to spotkanie w ciemno, ponieważ wypożyczający nie
wiedzieli, jaką książkę wybierają. Wszystkie pozycje związane tematycznie z Walentynkami,
zostały zapakowane w szary papier, udekorowane walentynkowym sercem. Kusiły jedynie swoim wyglądem. Aby wziąć udział

w akcji należało przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę. Akcja
miała zachęcić wszystkich do zakochania się w czytaniu, bo książka to świetny kompan na długie
zimowe wieczory, deszczowe dni
czy wspólny odpoczynek. Randka
z książką cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale najbardziej zadowoleni byli najmłodsi czytelnicy lubiący czytać i odkrywać
tajemnice.
K.P.
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”

Dzień Kobiet
W tym szczególnym dniu
wszyscy chłopcy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych
upominków i laurek. Chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani. Byli przemili, uczynni
i sympatyczni, a dziewczynki zadowolone i uśmiechnięte. Dziękujemy chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny
uśmiech.
Święto Kobiet, które corocznie
obchodzimy w naszym przedszkolu to doskonały sposób do
kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami
swoich najbliższych.

Teatrzyk O nieśmiałym
księciu i odważnej
księżniczce
Niedawno w przedszkolu mieliśmy przyjemność gościć Studio Artystyczne Arlekin, które wystąpiło przed naszymi
dziećmi z przedstawieniem pt.
„O nieśmiałym księciu i odważnej księżniczce,” podczas którego
w zabawny sposób aktorzy przybliżyli problem nieśmiałości.

Kąciki przyrody
Dzieci z naszego przedszkola zakładały w salach hodowlę roślin.
Przedszkolaki wspólnie z nauczycielkami przygotowały warsztat
pracy potrzebny do założenia zielonego kącika przyrody: doniczki, ziemię, kwiaty, różnego rodzaju nasionka, warzywa oraz wodę.
Przedszkolaki poznały sposoby
siania i sadzenia niektórych roślin. Samodzielnie siały zboże, rzeżuchę, sadziły fasolę, cebulkę oraz
kwiaty. Z ogromnym zaangażowaniem wykonywały wszystkie prace
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oraz obiecały pielęgnować zielony
ogródek. Podjęte działania praktyczne, stanowią okazję do prowadzenia systematycznej obserwacji,
a także uczą odpowiedzialności
i obowiązkowości.

Spotkanie z leśnikiem
Pan leśnik opowiadał z puchaczem na ramieniu o zwierzętach
występujących w lesie. Zaznajomił dzieci ze śladami tych zwierząt, opowiedział o przygotowaniach do zimy zwierzyny leśnej,
o sadzeniu lasu, o roślinności
występującej w lesie oraz poszerzył nasze wiadomości o ochronie
drzew przed szkodnikami. Przypomniał, jak należy zachowywać
się w lesie. Spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze, a wysłuchane
ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą przedszkolaków.

Powitanie wiosny
Uroczystość powitania wiosny
rozpoczęła się w przedszkolu od
gier, zabaw, przygotowania kolorowych ozdób oraz śpiewania
piosenek związanych z tematyką
pór roku. Najbardziej oczekiwaną
częścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego mogliśmy
pożegnać zimę i powitać wiosnę.
Przedszkolaki przeszły ulicami
wokół przedszkola , trzymając
w rączkach wiosenne gaiki oraz
śpiewając wiosenne piosenki.

Warsztaty pieczenia chleba
Pieczenie chleba poprzedzone
było omówieniem historyjki pt,,
Od ziarenka do bochenka" dzięki,
której dzieci poznały etapy rozwoju i wzrostu ziarna oraz proces
pieczenia chleba.
Po uprzednim umyciu rąk
dzieci z wielką ochotą zabrały
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się do pracy. Starannie ,,wyrobiły" ciasto , nadały kształt swoim
chlebkom i pięknie udekorowały
je ziarnami. Zapach upieczonego
chleba unosił się w całym przedszkolu.
Zajęcia kulinarne sprawiły wiele radości naszym małym piekarzom . Pięknie zapakowane
chlebki dzieci zabrały do swoich
domów. Z pewnością były pyszne.

Przedstawienia o Wiośnie
i ekologii
Dwie grupy zerówek Sówki I Zajączki przygotowały dla
dzieci w godzinach przedpołudniowych przedstawienia teatralne. Dzieci z zachwytem oglądały
przedstawienia o tematyce wiosenno-ekologicznej.
Mali aktorzy pięknie poprzebierani za co serdecznie dziękujemy rodzicom. Dekoracje przygotowane przez panie i dzieci
również były prześliczne, ale na
największe uznanie zasługują nasi
artyści , którzy świetnie poradzili
sobie z publiką, mikrofonem i tremą. Wszyscy z zainteresowaniem
oglądali przedstawienia nagra-

dzając dzieci występujące gromkimi brawami.
W godzinach popołudniowych
odbyły się przedstawienia dla rodziców. Wszyscy wiemy jak przejęte były dzieci i rodzice oglądający swoje pociechy. Nie jedna
łezka zakręciła się w oku. Kto wie,
może są w śród nich nowi aktorzy.

Warsztaty dla rodziców –
wiosna
Grupa Sówek po spektaklu dla
rodziców, przygotowała zajęcia
otwarte.

Pozwalają one rodzicom poznać środowisko, w którym przebywa dziecko, warsztat pracy
nauczyciela, zasady prowadzenia zajęć, czyli codzienny świat
przedszkolaka niejako od kuchni. Wśród rodziców największym
powodzeniem cieszą się te zajęcia, w których mogą bezpośrednio
uczestniczyć. Wspólnie z dziećmi
i rodzicami, pozwoliliśmy rozkwitnąć nierzadko ukrytym, talentom plastycznym. Na stołach
były przygotowane przeróżne materiały: bibułki, wstążki, drewienka, duże arkusze papieru, kleje,
nożyczki i inne materiały. Każ-

dy stół miał inną tematykę plastyczną. Wszyscy rodzice i dzieci ochoczo przystąpili do pracy.
Rodzice integrowali się wspólnie z dziećmi podczas wykonywania różnych prac plastycznych
dotyczących wiosny. Swoje piękne
prace mogli zabrać ze do domu
a plakaty Wiosenna łąka zawisły
w naszej Sali. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Na tym kończę ostatnie wspominki z przedszkolnej szufladki.
Czekajcie na nowe informacje
w następnym numerze gazetki.
Aleksandra Łabęcka
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30 listopada – Andrzejki
W naszym przedszkolu co roku
podtrzymujemy tradycje związane
z „Andrzejkami”. Temu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko to odbywało się w rytm tańców
i śpiewów. Nie zabrakło również
tradycyjnego ustawiania „bucików”, „losowania rekwizytów” i innych wróżb związanych z tym świętem. Przedszkolaki z uśmiechem na
twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym połączonym z warsztatami chemicznymi , na którym dzieci poznały
ciekawe eksperymenty i doświadczenia wykonywane przez Parę
Chemików. Dzień ten dostarczył
przedszkolakom wielu przeżyć
i emocji, a przede wszystkim stał
się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji.

Mikołajki

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek
niezmordowanie i każde dziecko
prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty.”
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Wigilia

worek, a w nim prezenty. To nie
mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ – niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy
i tańca. Spotkanie przebiegało
w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały
Mikołajowi piosenki. Święty Mi-

Wigilia Bożego Narodzenia to
jeden z najbardziej wyczekiwanych i najpiękniejszych dni w roku.
Wszyscy czekamy z utęsknieniem
na przyjście Jezuska. Atmosferę
świąt czuje się nie tylko w domach,
ale również w „przedszkolnej ro-

kołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezentami. Na twarzach dzieci malowała się wielka
radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie.

dzinie”. Przedszkolaczki poznają tradycje świąteczne, także biorą
udział w licznych zajęciach, aby jak
najlepiej przygotować się do Świąt
Narodzenia Pańskiego.

17 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę,
dźwigał na plecach bardzo ciężki
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nauczycielki, wszystkie dzieci tańczyły w rytm znanych dziecięcych
i popularnych przebojów, brały
udział w konkursach. Jak na prawdziwy bal karnawałowy przystało nie zabrakło pięknych strojów.
Zdecydowanie dominowały „Elsy”
oraz super bohaterowie, ale nie zabrakło również rycerzy, baletnicy,
strażaka, myszki czy policjanta.

Dzień Babci i Dziadka
Tak było i w tym roku. W dzień
przedszkolnej Wigilii panowała
świąteczna atmosfera: śpiew kolęd,
pięknie przystrojony stół, na środku sali choinka ozdobiona łańcuchami wykonanymi wcześniej
przez dzieci, opłatek, sianko, odświętny strój, moc życzeń i…prezenty. Było bardzo wesoło.
Kultywowanie takich tradycji jest
bardzo ważne, gdyż takie chwile nie
tylko kultywują świąteczne tradycje,
ale również wzmacniają więź i relacje miedzy dziećmi. Wigilia jest czasem pojednania i życzliwości i tego
dnia z radosnym uśmiechem wszyscy opuszczali przedszkole.

Balik karnawałowy
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Ważnym elementem tego okresu są
bale karnawałowe.
13 stycznia w naszym przedszkolu odbył się taki bal. Tego dnia
już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Po
śniadaniu wszyscy uczestnicy balu
przeszli do swoich sal balowych,
gdzie ich wystrój wprowadził
w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.
Podczas balu, prowadzonego przez

To wyjątkowy i bardzo wyczekiwany moment. Dzień Babci i Dziadka to wielkie święto,
szczególnie hucznie obchodzone
w przedszkolu. Wiele dzieci z wypiekami na twarzy przygotowuje
przedstawienia i drobne upominki dla dziadków.
Epidemiczne czasy spowodowały, że zamiast organizować w przedszkolach i szkołach występy dzieci
i ich dziadkowie muszą zadowolić się spotkaniami organizowanymi za pomocą internetowych platform. Przedszkolaki zaprezentują
się przed kamerą, a dziadkowi będą
mogli obejrzeć ja na ekranie, w zaciszu własnego domu.

Walentynki
W poniedziałek 14 lutego obchodziliśmy w naszym przedszkolu Walentynki. W tym dniu
dzieci ubrały się na czerwono,
a dzień przepełniony był atrakcjami oraz pogadankami na temat znaczenia miłości i przyjaźni w naszym życiu.
Dzieci wzięły udział w różnych
zabawach związanych z Walentynkami, m.in. rozwiązywały za-

gadki dotyczące bohaterów bajek.
Poznały także tradycje walentynkowe, dowiedziały się jak ważne jest okazywanie uczuć przyjaźni i sympatii. Wyklejały, rysowały
i kolorowały serduszka, wykonywały laurki i prace plastyczne, by
następnie wręczyć je jako walentynkę swoim kolegom i koleżankom. Nie zabrakło również wspólnych tańców przy dźwiękach
najpiękniejszych miłosnych piosenek. Dzień upłynął wszystkim
w bardzo miłej atmosferze!
Oprócz wielu ważnych uroczystości i wydarzeń w naszym
przedszkolu, panie nauczycielki
uczestniczą w różnych projektach
i innowacjach pedagogicznych
podczas, których dzieci czerpią
wiele radości i zadowolenia, a także zdobywają wiele cennych wiadomości. Efektem udziału w projektach są otrzymane certyfikaty
w grupach.
Donata Michałowska
www.akademia.uczymydzieciprogramowac.pl

DYPLOM

za aktywny udział w programie
Uczymy Dzieci Programować
EDYCJA VIII 2021/2022 dla

Grupa

"LEŚNE LUDKI"

Koordynator Programu
Anna Świć

Koordynator Programu
Rafał Mitkowski
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Wielkoduchy działają

W

kl.1 a odbyło się spotkanie
z Przedstawicielami Stowarzyszenia CREO. W ramach
kampanii społecznej STARsza-

ki zostały zorganizowane zajęcia,
których celem była promocja pozytywnego wizerunku osób starszych. Część teoretyczna dotyczy-

ła rozmowy na temat aktywnego
starzenia się. Następnie Ambasadorzy kampanii społecznej opowiadali m.in. o swoich aktywnościach, pasjach, marzeniach.
Część druga zajęć miała na celu
pokazać dzieciom drugie oblicze
starości, która potrzebuje wsparcia. Dzieci mogły na własnej skórze przekonać się jakie to uczucie
być osobą starszą i schorowaną.
Taką możliwość stymulacji dały
m.in. skafander starości, googlesymulatory chorób np. jaskry, zaćmy. To był dzień pełen niezwykłych wrażeń.
A. Dyczak-Olejniczak

DziałaMy po raz drugi!

U

czestnicy Szkolnego Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Kleszczewie po
raz kolejny współpracują ze stowarzyszeniem CREO oraz Metropolią Miasta Poznań w ramach
projektu „DziałaMy”. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w inicjatywy publicznych
w lokalnych środowiskach. Młodzi obywatele brali udział w kilku
warsztatach podczas których zapoznali się z regułami tworzenia
projektów obywatelskich. Ponadto uczestnicy poznali zasady przeprowadzania debaty oksfordzkiej.
W ramach przygotowań uczniowie pogłębili swoją wiedzę na
tematy ekologiczne a konkret-

w warsztatach dotyczących
starości. Uczestnicy mieli okazję ubrania kombinezonu starości oraz okularów prezentujących różne schorzenia oczu
wynikające ze starości. Wolontariusze z zaangażowaniem
obejrzeli prezentacje odnoszącą się od sfery psychicznej
oraz ograniczeń występujących w jesieni życia. Młodzi
obywatele mając w pamięci byłych pracowników szkoły postanowili sprawić radość
seniorom wykonując kartki
wielkanocne.
Przed nami kolejne wyzwania ale razem do DZIAŁANIA!
nie, możliwości i sposoby zbierania i wykorzystania wody deszczowej.
Uczniowie zgłębili tajniki oraz sztukę kulturalnego dyskutowania, które
to zaprezentowali w dniu
10 marca podczas przeprowadzonej w naszej
szkole Eko debacie oksfordzkiej– „Warto zbierać
wodzę deszczową”. Wiele mocji towarzyszyło
uczniom prezentującym
swoje argumenty na forum publicznym.
Uczniowie mogli doświadczyć z jaką trudnością osoby starsze się
poruszają biorąc udział
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Nietypowa lekcja biologii

U

czniowie klas siódmych
uczestniczyli w zajęciach
doświadczalnych z biologii. Ich
tematem była anatomia serca.
Uczniowie ubrani w fartuchy

i rękawiczki zostali podzieleni na grupy oraz wyposażeni
w skalpele chirurgiczne. Każdy z zespołów otrzymał … serce
wieprzowe. Zespoły mogły do-

kładnie obejrzeć budowę tego
narządu, zapoznały się z jego
skomplikowanym
mechanizmem, dowiedziały się, jak on
działa.

Praktyka czyni mistrza, dlatego
w niedalekiej przyszłości planujemy doświadczenia z kolejnymi narządami..:)
Kujawaw

„Opatrunek na ratunek” – podsumowanie zbiórki

W

miesiącu
październiku
i listopadzie Szkolny Klub
Wolontariusza, we współpracy
z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania, prowadził w naszej szkole
i przedszkolu zbiórkę materiałów
medycznych i opatrunków dla
szpitali w Afryce.
Zebraliśmy:
• 272 opakowania bandaży i opasek (dzianych i elastycznych),
• 184 opakowania gaz i plastrów,
• 45 par rękawiczek jednorazowych,

• 10 opakowań rękawiczek jednorazowych,
• 2 opakowania maseczek ochronnych,
• 1 opakowanie (5l.) płynu do dezynfekcji,
• 1 pakowanie (1l.) płynu do dezynfekcji,
• 4 opakowania (250 ml.) płynu
do dezynfekcji,
• 8 opakowań żelu do dezynfekcji
i wody utlenionej,
• 28 szt. przylepca,
• 1 koc termiczny.

Uczniom i rodzicom serdecznie dziękujemy za wrażliwe na pomoc drugiemu człowiekowi serca
i wsparcie akcji w/w materiałami
medycznymi
Zebrane materiały medyczne
i opatrunki zostały przekazane do
wspomnianej Fundacji.
Szkolny Klub
Wolontariusza
Szkolni
koordynatorzy akcji:
Ewa Żak – Kujawa
Dominik Rydian

Pomagamy dzieciom z oddziałów onkologicznych
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą
się oferuje,
Ale jeszcze najważniejsze od tego
jest serce,
Z jakim tej pomocy się udziela”
Jan Paweł II

K

olejny raz braliśmy udział
w akcji PACZKA DLA
DZIECIAKA NA ŚWIĘTA OD
STRAŻAKA. Jej koordynatorem w Wielkopolsce jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach. Celem
akcji było przygotowanie niespodzianki dla Onkoludków
– pacjentów przebywających
na oddziałach onkologii dziecięcej zbieraliśmy dla chorych

dzieci zabawki, książki, gry planszowe, kredki, mazaki, bloki, kolorowanki, grzechotki, gryzaki, klocki. Wszystkie podarunki zebrane
od rodziców naszych uczniów
i przedszkolaków przekazaliśmy
OSP Komorniki na ręce pani Alicji.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie
naszej akcji i okazane serce.
Szkolny Klub
Wolontariusza
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Sport szkolny w ZS Kleszczewo w czasie pandemii

S

tarając się zachować niezmiennie wysoki standard pracy
z uczniami pomimo dość nietypowych warunków i ograniczeń ,
mamy powody do satysfakcji . Poziom współzawodnictwa sportowego i rozgrywek na każdym etapie
jest bardzo wysoki . Młodzież regularnie trenująca oraz dzieci biorące
udział w sportowych zajęciach dodatkowych w ramach SKS znacznie
łatwiej oswajają się z rygorem sanitarnym. Trudniej oswoić się z brakiem kibiców na zawodach wśród
których nigdy nie brakowało najbliższej rodziny lub przyjaciół .
Czasami obowiązkowa izolacja eliminowała zawodnika. Kwarantan-

na nie pozwoliła uczestniczyć w Finale Powiatu poznańskiego w piłce
nożnej halowej chłopcom , którzy
stanowili o sile reprezentacji ZS
Kleszczewo . Za godne reprezentowanie naszej szkoły i Gminy Kleszczewo należą się chłopcom ogromne gratulacje.
W regularnych zajęciach w ramach projektu SKS „ Abecadło Piłkarskie” oraz SKS „ Szkółka Piłkarska” już rosną następcy naszych
reprezentantów (fot). W każdym
z projektów realizowanych wspólnie z Gminą Kleszczewo i Szkolnym
Związkiem Sportowym uczestniczy
trzydziestu zawodników z klas I-IV.
J. Bytniewski

„Misja Piernik”

U

czniowie klas 1-3 Zespołu
Szkół w Kleszczewie przed
Świętami Bożego Narodzenia
wzięli udział w akcji charytatywnej „Misja Piernik”. Dzieci przygotowały kartki świąteczne oraz upiekły pierniczki dla mieszkańców
domów pomocy społecznej w Borkach Wielkich i Prudniku. Udało się przygotować paczki dla 50
seniorów. Zapewne sprawiły one
wiele radości.
M. Gałęska

44

NASZE SPRAWY

styczeń-kwiecień 2022 r.

<<<

Kochasz Zwierzęta? Chcesz pomóc?
Zostań WOLONTARIUSZEM w Schronisku w Skałowie!

W

celu zgłoszenia chęci pomocy w ramach stałego
wolontariatu należy wysłać mail
na adres: zwiazek.miedzygminny.
schronisko@op.pl i napisać w nim
kilka słów o sobie, swoim doświadczeniu w opiece nad zwierzętami. W wiadomości należy podać
numeru telefonu kontaktowego.

W Schronisku dla Zwierząt
w Skałowie wolontariat działa na
wielu płaszczyznach, jest to:
– stały wolontariat dla osób
pełnoletnich, w którym wolontariusze otrzymują wstępne przeszkolenie, podpisują umowę wolontariacką oraz zgłaszani są do
ubezpieczenia

– wolontariat młodzieżowy,
w ramach którego w prowadzonych przez naszego pracownika
grupach edukuje się dzieci i młodzież, uczy odpowiednich postaw
w stosunku do zwierząt oraz wyprowadza psy na spacery. Młodzi wolontariusze pomagają także
w pracach porządkowych.

– wolontariat w ramach pomocy
w promocji schroniska, udział w festynach, spacerach z psami, roznoszenie ulotek, organizacja zbiórek
– po wcześniejszym uzgodnieniu
z dyrektorem schroniska
Więcej szczegółów na stronie internetowej Schroniska:
http://Schronisko-skalowo.pl
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Badminton
11-12.12.2021.
Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego,
Puszczykowo

J

eszcze przed końcem roku
2021 odbyły się Mistrzostwa
Województwa Wielkopolskiego,
w których udział wzięły nasze zawodniczki. Oliwia Kosmowska
zajęła 2 miejsce w grze podwójnej dziewcząt do lat 13, oraz miejsce ¾ w grze podwójnej dziewcząt, również do lat 13. Olga
Kosmowska Wywalczyła również
złoty medal, ale w grze podwójnej
dziewcząt do lat 15, do tego dołożyła srebrny medal w grze pojedynczej, złoty medal w tej kategorii zdobyła inna z naszych
zawodniczek, Maja Kurasiak, która poza tym wywalczyła również
pierwsze miejsce w grze mieszanej do lat 15. Najstarsza z zawodniczek, Hania Wawrzyniak uplasowała się na najwyższym stopniu
podium w grze mieszanej do lat
17, oraz na miejscu 4/6 w grze pojedynczej. Nasze dziewczęta pokazały, jak silnie wypadają na tle
całego województwa, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

21.01.2022-29.01.2022,
Zimowy Obóz Badmintona
zakończony Krajowym
Turniejem Juniorów,
Młodzików i Młodzików
Młodszych, Luboń
W drugim tygodniu ferii dziewczęta wzięły udział w zimowym obozie badmintona, który zakończył się
turniejem na szczeblu krajowym.
Najmłodsza z naszych zawodniczek,
Oliwia Kosmowska wywalczyła złoty medal w grze podwójnej, oraz brązowy w grze pojedynczej w kategorii młodzik młodszy. Maja Kurasiak
zakończyła turniej z dwoma złotami,
zarówno w singlu, jak i deblu młodziczek, nie miała sobie równych.

Olga Kosmowska zdobyła srebrny
medal w grze mieszanej, a w singlu
uplasowała się na miejscu trzecim,
w kategorii młodziczek. Hania Waw-

rzyniak natomiast wywalczyła dwa
srebrne medale w kategorii juniorów.
Udało jej się to w grze pojedynczej
oraz mieszanej.

Wielkopolski Turniej Orlika – Edycja 2022 Eliminacje Gminne

7

.04.2022 r. na obiekcie Orlik
w Kleszczewie odbyły się Eliminacje Gminne XII Edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika . Do
Turnieju zgłosiło się 6 zespołów,
w tym jedna reprezentująca Gminę Kleszczewo drużyna Zespołu
Szkół w Tulcach . Pierwsze mecze
zespoły rozegrały w dwóch grupach. Następnie odbyły się mecze
półfinałowe, w których spotkały
się zespoły:
• ZS Tulce – SP2 Skórzewo 1 : 0
oraz SP Dopiewo – SP2 Puszczykowo 1 : 0.
Na zakończenie rozegrano
mecze decydujące o kolejności
w końcowej klasyfikacji Turnieju.
• W meczu o 5 miejsce SP Napachanie – SP Pobiedziska 0
:2
• W meczu o 3 miejsce SP2
Skórzewo – SP2 Puszczykowo 4 : 0
• W meczu o 1 miejsce ZS Tulce
– SP Dopiewo 3 : 2
Mecz finałowy był ozdobą całego turnieju. Spotkali się w nim zwy-
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cięzcy grup A i B. Mecz był pełen
dramaturgii, sensacyjnych zwrotów, pięknych akcji i bramek z obu
stron. Ostatecznie po meczu stojącym na wysokim poziomie zwyciężyła drużyna ZS Tulce reprezentująca Gminę Kleszczewo, wystepująca
w składzie: Antoni Kolpak, Michał
Sikorski, Franciszek Tomasiak, Gabriel Syka, Zachariasz Pawlak Szuleta, Mikołaj Paprzycki, Wojciech
Kosicki, Maksymilian Nożyński, Kamil Owczarek, Oleh Lesiuk
i Igor Tomczak. Na ręce jej opiekuna Pana Krzysztofa Krawendy
składamy gratulacje za fantastyczną postawę, wolę walki i ambicję do
ostatniej minuty tego Turnieju. Do
strefy powiatu poznańskiego awansowały dwie drużyny: ZS Tulce i SP
Dopiewo. Gratulujemy!!!
Turniej sędziował sędzia WZPN
Szymon Lizak, a za sprawy organizacyjne Eliminacji Gminnych
Wielkopolskiego Turnieju Orlika Edycji 2022 odpowiadał Zenon Piechocki – animator orlika
w Kleszczewie.
M. Żelazek
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Tenis stołowy

S

ekcja tenisa stołowego dzieci
i młodzieży rozpoczęła swój 9 sezon działalności. Oprócz seniorów grających w sekcji regularnie trenuje 22
młodych adeptów tenisa stołowego
w przedziale wiekowym od 5-15 lat.
Młodzi zawodnicy reprezentując naszą
Gminę i siebie występują w turniejach
organizowanych nie tylko na terenie
naszego województwa, ale także w turniejach ogólnopolskich w różnych kategoriach wiekowych.
W listopadzie i w grudniu odbyły się turnieje wojewódzkie będące
eliminacją do ogólnopolskich zawodów. W kategorii młodzików rocznik
2009 i młodsi wśród 36 uczestników
Patrycja Biedna zajęła 8 m-ce, natomiast w kategorii chłopców w miejscowości Lisice Wielkie niedaleko
Konina wśród 38 uczestników nasi
reprezentanci zajęli następujące miejsca: 6 – Matkowski Piotr; 17 – Nożyński Maksymilian; 21 – Strojny Hubert i 25 – Nożyński Nikodem. Warto
nadmienić, że Piotrek i Hubert występowali w wyższej kategorii wiekowej.
W kategorii kadetów rocznik
2007 i młodsi w Poznaniu Matkowski Krzysztof zajął 7 m-ce, Matkowski

wodników w kraju wystąpił Matkowski Piotr, gdzie zaprezentował się bardzo dobrze i w Zielonej Górze po 5
zwycięstwach i porażce zajął doskonałe 9 m-ce w kraju. Dobry występ także
zaliczył w GP – Polski w Sępólnie Krajeńskim, gdzie po 4 zwycięstwach zajął
17 m-ce. Mieści się w czołówce krajowej w swej kategorii wiekowej (żacy).
W tym roku kalendarzowym
w dniach 12.02 w Poznaniu odbyło się
GP – Wielkopolski w kategorii żaków,
gdzie tylko zwycięzca kwalifikuje się na
GP – Polski. Bardzo dobrze zaprezen-

soki ranking krajowy i ma zapewniony
występ w m-cu marcu w GP – Polski
w Mławie.
Dzień później w Poznaniu zaprezentowali się kadeci (2007 i młodsi). W turnieju tym wystąpiło sześciu
zawodników naszego klubu. Wśród
dziewcząt Patrycja Biedna zajęła dobre 8 m-ce, w którym zaprezentowało
się 23 dziewcząt, natomiast nasi chłopcy wśród których 52 uczestników najęli następujące m-ca 9 – Matkowski
Krzysztof, 11-Matkowski Piotr, a Nożyński Maks i Nikodem oraz Sibila Ma-

rek zajęli miejsca w przedziale 37-41.
Wszyscy nasi zawodnicy oprócz Matkowskiego Krzysztofa w tej kategorii
mogą występować jeszcze 3, a Piotrek
przez 4 sezony.
Obecnie na zajęciach w hali w Tulcach w poniedziałki, środy i piątki młodzi zawodnicy przygotowują się do kolejnych turnieji.
Natomiast drużyna seniorów występująca w 4 lidze w grupie B po pierwszej rundzie zajęła 3 m-ce wśród 8
zespołów i awansowała do grupy mistrzowskiej 4 ligi, w której występują po trzy najlepsze drużyny z dwóch
grup. Zespół w tych rozgrywkach Perdoch Waldek, Kasprzak Bartek, Pytlewski Kamil, Kozłowski Maciej, Michalski Maciej.
Warto nadmienić, że w środę
w czasie treningów sekcji tenisa w godz.
18:00-20:00 część hali jest bezpłatnie dostępna dla mieszkańców Gminy
Kleszczewo chcących spróbować swych
sił w tej dyscyplinie. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu zapewnia uczestnikom
stoły, siatki i piłeczki. Należy nadmienić,
że dość liczna grupa mieszkańców gminy bierze systematycznie udział w tych
bezpłatnych zajęciach.

Perfecta Robert Gąsiorek
Firma z ugruntowaną pozycją na rynku usług:
budownictwa drogowego oraz usług budowlanych i remontowych.
Świadcząca usługi z zakresu:
• budowy dróg, chodników, parkingów, sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i telekomunikacyjnej a także różnego
rodzaju robót ziemnych i brukarskich.
• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni
magazynowych i biurowych.

Piotr był 9, a bracia Nożyńscy Maksymilian i Nikodem zajęli odpowiednio
38 i 39 miejsce, a startowało 49 uczestników.
Wśród dziewcząt w tej samej kategorii Patrycja Biedna zajęła 13 m-ce,
a w turnieju zaprezentowało się 26 zawodniczek. Warto nadmienić, że czołowi zawodnicy naszej sekcji oprócz
swoich kategorii występują również
w starszych kategoriach wiekowych jak
np. : Matkowski Piotr, Biedna Patrycja,
bracia Nożyński Maksymilian i Nikodem, czy Strojny Hubert i Kucharczyk
Wojciech.
W kategorii żaków rocznik 2011
i młodsi dwukrotnie w turniejach GP-Polski w Zielonej Górze i Sępólnie
Krajeńskim wśród 64 najlepszych za-

towali się nasi zawodnicy, a szczególnie
Sommerfeld Mateusz, który zadebiutował w turnieju wojewódzkim i zajął
doskonałe 4 m-ce wśród 39 zawodników, przegrywając po dramatycznym
pojedynku spotkanie o wejście do finału 2:3 w decydującym secie 11:13. Bardzo udany występ zaliczył także Strojny
Hubert, który zajął 5 m-ce rozgrywając
wiele ładnych i zaciętych pojedynków.
11 m-ce zajął Kucharczyk Wojciech
i 13 m-ce Kasprzak Emilka w kategorii
dziewcząt wśród 26 uczestniczek. Występ ten należy ocenić jako zadowalający, który pokazał, że jeszcze wiele pracy
czeka na treningach naszych młodych
zawodników, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Z tych eliminacji zwolniony
był Matkowski Piotr ze względu na wy-

• Wykonywania instalacji:
elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, automatyki przemysłowej.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska:
• Brukarz,
• Operator koparki / koparko-ładowarki,
• Kierownik robót drogowych.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 714
• Pracownik remontowo – budowlany.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 715
PERFECTA Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20, 62-052 Komorniki
www.perfecta-poznan.pl
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Wiadomości z KS Clescevia

Trampkarze C1
CLESCEVIA DLA UKRAINY
Klub Sportowy Clescevia zaprasza dzieci i młodzież z Ukrainy
w wieku 5-15 lat, które znalazły
schronienie w gminie Kleszczewo
i okolicach, na bezpłatne treningi
piłki nożnej. Przygotujemy pakiet
startowy sprzętu sportowego dla
nowych uczestników zajęć.
• Miejsce treningu: Kleszczewo,
63-005 , ul. Poznańska 4A (boiska trawiaste, boisko Orlik)
• Informacja: office@clescevia.pl
lub +48 601 267 600
Prosimy osoby, które udzieliły
schronienia o wsparcie w kontakcie z klubem.

Klub Sportowy
Clescevia
przygotowania
i start w rundę
wiosenną
DRUŻYNA SENIORSKA
Solidnie przepracowany okres
przygotowawczy
(10.01/13.03),
w którym pracowaliśmy nad poprawą zdolności motorycznych
(siła, wytrzymałość, szybkość)
podczas jednostek treningowych,
oraz doskonaleniem techniki indywidualnej i taktyki zespołowej
w grach kontrolnych (6 spotkań),
pozwalało z optymizmem oczekiwać na rozpoczęcie rundy wiosennej. Rundę rewanżową rozpoczęliśmy 20 marca, od ważnego
zwycięstwa w Nekli 1:0 po efektownej bramce Michała Masztalskiego
z 30 metrów , grając od 70’ w osłabieniu. W II kolejce do Kleszczewa zawitał zespół z czoła tabeli
LZS Cielcza, który również pokonaliśmy 1:0 po składnej kombinacyjnej zespołowej i bramce Pawła
Błaszczyka. 3 kwietnia gościliśmy
w Żerkowie , gdzie na trudnym terenie zremisowaliśmy 1;1 po bramce Jakuba Staszewskiego z rzutu
wolnego. Gospodarze wyrówna-
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li w 65’ po wątpliwym rzucie karnym. Niestety z różnych względów
nie są dyspozycyjni: KAMIL BARABASZ , RADOSŁAW KOWALSKI, RAFAŁ ROZMIAREK, TOMASZ ZAGANIACZ.
– zrezygnowali MARCIN MATYSIAK i JĘDRZEJ OWSIANY
(obaj sprawy rodzinne)
Do zespołu dołączyli : STANISŁAW WITASZEK, YAROSŁAW
TYMCHYSHYN,
BARTOSZ
GRENCEL, PAWEŁ BŁASZCZYK
(powrót po ciężkiej kontuzji), ŁUKASZ SZYMCZAK (NASZ KAPITAN), który cały czas nas wspiera
w sytuacjach kadrowo-podbramkowych). Kibicom dziękujemy za
doping i wsparcie, do zobaczenia
na trybunach.
Trener UEFA A
Krzysztof Bzdęga

TRAMPKARZE C1
Do udziału w rozgrywkach
WZPN kleszczewscy trampkarze grający w I Lidze okręgowej
przygotowywali się trenując dwa
lub trzy razy w tygodniu w salach
sportowych i na orlikach. Brali udział w turniejach piłki nożnej
halowej, gdzie doskonalili umiejętności techniczne. Drużyna brała również udział, w trzy dniowym
zgrupowaniu w Licheniu Starym,
gdzie rozegrała spotkania kontrolne z drużynami z Dolnego Śląska i Wielkopolski. Dwa tygodnie
później rozpoczęli swoje zmagania w ramach kalendarza Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w I lidze okręgowej
Trampkarzy C1. W ramach rozgrywek będą rywalizować z drużynami: VICTORIA Września,
MIESZKO
Gniezno,
WARTA Śrem, TALENT POZNAŃ,
KOZIOŁEK POZNAŃ, LOTNIK-1997 POZNAŃ.
Trener UEFA A
Jarek Bytniewski

TRAMPKARZ II C1

Drugi zespół Trampkarzy C1
Clescevii (zawodnicy urodzeni
w latach 2007/2009)
Po dobrze przepracowanym
okresie przygotowawczym do rozgrywek przystąpił również drugi
zespół trampkarzy, który jest zapleczem pierwszego zespołu występującego w 1 lidze okręgowej.
Mecz odbył się w sobotę o godz.
13:00 na boisku w Kleszczewie,
przeciwnikiem był bardzo mocny zespół Unii II Swarzędz, który
w swoim składzie wystawił kilku
zawodników grających 3 poziomy wyżej. Wysoko przegraliśmy
ten mecz. Wyciągnęliśmy wnioski, wiemy nad czym musimy pracować i będziemy bardzo dobrze
przygotowani do najbliższego spotkania z Płomieniem Nekla, który
odbędzie się w piątek 07.04 na naszym stadionie o godz. 18:00.
Trener UEFA B
Przemysław Zamęcki

MŁODZIK D2 I ORLIK E1
W miesiącu styczniu młodzieżowe drużyny Clescevii funkcjonowały w ograniczony sposób ze
względu na kwarantanny i choroby zawodników. Mimo utrudnień piłkarze chętnie uczestniczyli
w zajęciach w halach w Kleszczewie i Tulcach oraz na kleszczewskim orliku – zajęcia nie sta-

Młodziki D2 i Orliki E1

nęły nawet na chwilę. Chłopcy
mieli okazję zmierzyć się w styczniu z rówieśnikami z Kotwicy Kórnik i wypadli bardzo dobrze. Co
sobotę biorą udział w wewnętrznych turniejach halowych i zewnętrznych. Widać duży postęp
w ich działaniach boiskowych.
W marcu nasze drużyny przeszły
w pełni na treningi zewnętrzne,
gdzie przygotowywały się do startu w rundzie wiosennej swoich lig.
Nasz Młodzik (drużyna rocznika 2010) rozegrał dwa sparingi
w formie 9v9 z Piastem Kobylnica
oraz APR Pobiedziska aby „przypomnieć” sobie zasady funkcjonowania na dużym boisku. W pierwszy weekend kwietnia zaczynamy
grę w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej m.in
z Kotwicą Kórnik, Wartą Śrem
i Zawiszą Dolsk.
Drużyna Orlik E1 (rocznika
2011/12) wystartuje w Lidze Mistrzów Koziołka – cyklicznych,
sobotnich, porannych turniejach
w Poznaniu. Naszymi przeciwnikami będą m.in. drużyny Orlika Poznań i Lech Poznań Football
Academy. W marcu przygotowaliśmy się sparingami ze Stellą Luboń
oraz Zjednoczonymi Września.
Obecnie drużynę Młodzika reprezentuje 25 chłopców, a drużynę Orlika 20 chłopców i jedna
dziewczynka – wszystkie dzieci
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Żak F1
W sobotę 02.04 rozpoczęły się
rozgrywki Ligi Mistrzów Koziołka na Poznańskiej Śródce. Równo
o godz. 8:00 zaczęliśmy zmagania
tym razem wystawiając dwa zespoły aby nasi zawodnicy grali jak najwięcej. Każda z drużyn rozegrała po
3 mecze. Nie brakowało składnych
akcji i pięknych bramek. Aktualnie treningi grupy Żak F1 odbywają
się w poniedziałki, środy i czwartki
o godz. 16:30 i trwają 90minut.
Trener UEFA B
Przemysław Zamęcki

ŻAKI F2 I SKRZATY G1
Najmłodszymi grupami treningowymi są Żaki F2 oraz Skrzaty G1G2. Treningi dla dzieci z roczników
2014-2017 w Marcu odbywały się
w Hali Sportowej przy ul. Poznańskiej w Kleszczewie. Od Kwietnia ruszamy z treningami na dworze. Odbywają się na skwerze przy
głównym boisku Clescevii Kleszto mieszkańcy Kleszczewa, Tulec,
Gowarzewa, Śródki, Krerowa, Poklatek, Nagradowic oraz Taniborza
Trener UEFA B
Bartosz Zawadzki

ŻAK F1
Drużyna Żaka F1 (czyli zawodnicy urodzeniu w 2013 i 2014 roku)
przygotowywała się do startu w rozgrywkach Marathon Ligi Mistrzów
Koziołka na poznańskiej Śródce.

Trenowaliśmy we wtorki na hali
w Tulcach i w środy na hali w Kleszczewie. Również tak jak w przypadku drugiej drużyny trampkarzy, jeżeli była taka możliwość toto
dokładaliśmy trzecią jednostkę treningową lub grę kontrolną. W okresie zimowym rozegraliśmy 2 sparingi, pierwszy wysoko wygrywamy
z Lotnikiem Poznań a drugi po zaciętym pojedynku remisujemy z Kotwicą Kórnik.

Skrzaty G1
czewo. Nasza Drużyna rozegrała
turniej sparingowy z rówieśnikami
ze Stelli Luboń. 1,5 h dobrej zabawy, akcji i najważniejsze szczerych
uśmiechów po zdobytych golach.
Planujemy kolejne sparingi i turnieje, zapraszamy na treningi!!!

CLESCEVIA
W PRZEDSZKOLACH

Żak F1

rozpoczęliśmy zajęciami pokazowymi w przedszkolach publicznych w Kleszczewie oraz Tulcach
cykl zajęć, które będą odbywać się
dla każdej z grup przedszkolnych
raz w tygodniu. Zajęcia pokazowe spotkały się z pełną aprobatą
i zadowoleniem zarówno ze strony
najmłodszych, jak również wychowawców grup. Chcielibyśmy, by
taki rodzaj aktywności był już stałym punktem i pomagał w rozwoju
ruchowym dzieci w przedszkolach
naszej gminy. Zapraszamy jednocześnie wszystkie przedszkola do
współpracy.
Aktualnie zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej dla dzieci
prowadzimy w:
• Publiczne Przedszkole Wesołe Skrzaty Poznańska 2 w Kleszczewie
• Publiczne Przedszkole Leśny
Zakątek w Tulcach
• Publiczne Przedszkole Wesoły

Chcemy wprowadzać zajęcia
ruchowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w naszych przedszkolach w gminie. W lutym

Gawroszek w Gowarzewie
Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu, trwają 30 min każda grupa przedszkolna. W zajęciach uczestniczą tylko dzieci
chętne do zabawy.
Na naszych zajęciach dzieci ćwiczą czas reakcji, reakcję na kolory,
jak również uczymy łączenia ruchów: np. przy podbijaniu piłki.
Zapraszamy do zabawy w naszym
klubie.
Trener UEFA B
Wojciech Ingram
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Turnieje piłki nożnej dla dzieci
Wakacyjny Turniej Piłki
Nożnej „Ferie Zima 2022”
W sobotę 29.01.2022 r. odbył
się w Hali Sportowej w Kleszczewie Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
„Ferie Zima 2022” dla dzieci roczników 2010 - 2012 z terenu Gminy
Kleszczewo .
W turnieju wystąpiły 3 zespoły, które rozegrały ze sobą 3 rundy
spotkań.
Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczył zespół „Fajni Ludzie” w składzie: Kasper Muszyński (14 br), Szymon Chilkiewicz

stał Krzysztof Nowicki-Osuch,
a za najlepszego zawodnika uznano Adama Robaka. Na koniec Turnieju kończącego wakacje Ferie
Zima 2022 kapitanowie drużyn
oraz wyróżnieni zawodnicy odebrali puchary, statuetki oraz pamiątkowe albumy opisujące minione Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej ufundowane przez GOKiS w Kleszczewie. Turniej został
przeprowadzony przez animatora sportu w Kleszczewie Zenona
Piechockiego przy współpracy trenera Szkółki Piłkarskiej Clescevii
Kleszczewo Bartka Zawadzkiego.

Lech Mucha, Franek Drzewiecki (7
br) i Paweł Markiewicz; „Nowiczki” w składzie: Marcin Nowicki (4
br), Marek Nowak, Kamil Walczak,
Anatol Świetlik, Kuba Skoczek(1
br) i Stasiu Tomczak oraz „Dream
Team” w składzie: Tomasz Białas
(4 br), Jan Posłuszny, Olek Winiarczyk, Szymon Janas (1 br), Darek
Klemens i Franek Stępień.
Najlepszym Bramkarzem uznany został Lech Mucha, Najlepszym
Strzelcem okazał się Franek Drzewi Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z roczników 2010-2012

ecki zdobywca 7 bramek, a Najlepszym Zawodnikiem wybrany został
Adam Robak.
Na zakończenie organizator turnieju Zenon Piechocki oraz trener
Bartosz Zawadzki ze Szkółki Piłkarskiej Clescevii opiekun grup roczników 2010-2012 dokonali podsumowania wyników uzyskanych przez
zespoły i kapitanowie drużyn zostali obdarowani pamiątkowymi pucharami, a wyróżnieni zawodnicy
otrzymali pamiątkowe statuetki. Pamiątkowe albumy otrzymali również Najmłodszy zawodnik turnieju

Walentynkowy Turniej
Piłki Nożnej dla dzieci
z roczników 2010-2012
W sobotę 12 lutego br. w Hali
Sportowej w Kleszczewie odbył się
Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej
dla dzieci z roczników 2010-2012.
W Turnieju tym wzięło udział 35
zawodników podzielonych na 6 zespołów. Turniej rozegrano w dwóch
grupach po 3 zespoły systemem
mecz i rewanż.
Pierwsze miejsce wywalczył zespół FC „Po Marchewce” wystepujący w składzie: Adam Robak (6 br),

(3 br ) i Szymon Janas (5 br). Drugie miejsce zajął zespół „Placki
Robiego ” w składzie : Adam Robak (14 br), Adam Sybilak (6 br),
Drzewiecki Franek (2 br) i Stasiu
Tomczak (4 br), a trzecie zespół
„Nowiki” w składzie: Krzysztof Nowicki-Osuch (5 br), Marcin Nowicki (3 br) i Jan Posłuszny (1 br).
Na zakończenie rozegrano towarzyski mecz podsumowujący Turniej, w którym brali udział
wszyscy zawodnicy. Najlepszym
strzelcem Turnieju był Kasper Muszyński zdobywca 14 bramek, najlepszym bramkarzem uznany zo-
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Szymon Koszarek (2 br), Aron Mociński, Adam Sybilak (2 br) i Wiktor Cichy.
Drugie miejsce zajął zespół
„Skrzaty” w składzie: Filip Walczak
(4 br), Olek Derdziak (1 br), Miłosz
Olejniczak, Szymon Janas (1 br), Darek Klemens i Franek Stępień.
Trzecie miejsce zajął zespół „Fajni Ludzie” w składzie: Szymon
Chilkiewicz (5 br), Hubert Występski, Kacper Muszyński (2 br) ,
Mateusz Kujik i Oliwier Zawadzki (1 br), a kolejne „Mała Barcelona” w składzie: Szymon Dulkiewicz (2 br), Wojciech Szymczak,

Oliwier Zawadzki oraz jedyna zawodniczka wśród chłopców Kasia
Habczyk z zespołu „Skrzatów”. Fundatorem wszystkich nagród był Dyrektor GOKiS Kleszczewo Maciej
Frąckowiak.
M. Żelazek
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE
• 1.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru stodoły w miejscowości Krerowo. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Krzyżowniki-Śródka, JRG 6.
• 7.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do miejscowego zagrożenia w miejscowości Śródka.
Alarm wywołana zainstalowana w domu czujka tlenku węgla.
Brak osób poszkodowanych.
• 9.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do zagrożenia wywołanego
czujką tlenku węgla w miejscowości Kleszczewo. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu zdarzenia także: JRG6, ZRM.
• 15.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru zgłoszonego przez
system monitoringu w miejscowości Trzek. W rozpoznaniu nie
stwierdzono zagrożenia. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kostrzyn, JRG3.
• 17.01.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do powalonego drzewa blokującego przejazd w miejscowości
Komorniki.
• 20.01.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do pomocy policji przy kolizji drogowej w miejscowości Tulce, skrzyżowanie
ul.Średzka/Gospodarcza.
Na
miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo, Policja.
• 24.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru pryzmy obornika
w miejscowości Tulce. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Gowarzewo, OSP Komorniki, JRG 6, JRG
7, Oficer Operacyjny Miasta Poznań.
• 25.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej na autostradzie A2 (węzeł Krzesiny, kierunek
Świecko). Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia także:
JRG6, Policja, Służba drogowa.
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• 12.02.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do zderzenia trzech pojazdów na skrzyżowaniu w Nagradowicach.
Jedna osoba poszkodowana nie
wymagająca hospitalizacji. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Kleszczewo, 2x JRG 6, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

30.01. – powalone drzewa w Tulcach
• 28.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do powalonego drzewa na drodze pomiędzy miejscowościami
Poklatki i Czerlejno.
• 30.01.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do naderwanego pokrycia dachu w miejscowości Śródka.
• 30.01.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do usunięcia powalonego
drzewa w miejscowości Tulce.
Na miejscu działał także zastęp
straży pożarnej OSP Gowarzewo.
• W trakcie powrotu do bazy,
jednostka
OSP
Kleszczewo najechała na zerwane linie
energetyczne pomiędzy miejscowościami Kleszczewo – Gowarzewo. Do czasu usunięcia zagrożenia przez pogotowie
energetyczne droga była całkowicie zablokowana.

• 09.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wypadku drogowego na autostradzie A2 (177
km, kierunek Świecko). Doszło tam do najechania busa
na tył stojącego na pasie awaryjnym samochodu ciężarowego z naczepą. Śmierć na
miejscu poniosły trzy osoby. Na miejscu zdarzenia także: OSP Komorniki, JRG 6,
ZRM, Policja, Służba Drogowa, Prokurator.
• 10.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru autobusu
na drodze pomiędzy miejscowościami
Markowice-Krerowo. Przed naszym przybyciem pożar został ugaszony
przez kierowcę pojazdu. Brak
osób poszkodowanych. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Krzyżowniki-Śródka.

• 31.01.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do pochylonego drzewa na drodze Nagradowice-Bugaj. Nasze zadania
polegały na zlikwidowaniu zagrożenia dla przejeżdżających
pojazdów.
• 01.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wypadku na drodze
pomiędzy miejscowościami Węgierskie i Pławce. Jedna osoba
poszkodowana. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kostrzyn, JRG
6, JRG Środa Wielkopolska, Policja, ZRM.

9.02. – wypadek na autostradzie A2

• 14.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru samochodu osobowego na drodze ekspresowej S5 (33 km, kierunek
Bydgoszcz). Brak osób poszkodowanych. Na miejscu
zdarzenia także: JRG 6 Poznań, Patrol S5.
• 15.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wycieku oleju z ciągnika rolniczego na drodze DW
434 między miejscowościami
Krzyżowniki – Śródka. Plama
miala długości kilkaset metrów,
dlatego niezbędna była pomoc
piaskarki w celu neutralizacji.
Na czas działań droga była całkowicie zamknięta. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Krzyżowniki-Śródka, Policja, Piaskarka.
• 15.02.2022 r. jeden zastęp jednostki OSP Kleszczewo został
przekierowany z plamy oleju do
wypadku w miejscowości Dachowa na drodze DW 434. Udział
w zdarzeniu brały dwa samochody osobowe, jedna osoba została
poszkodowana i przetransporto-
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14.02. – pożar samochodu osobowego na A2

15.02. – wypadek w miejscowości Dachowa

wana do szpitala. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kórnik, JRG 6
Poznań, Policja, ZRM.

brownickiej w Poznaniu. Na
miejscu zdarzenia także: Pogotowie energetyczne.

• 17.02.2022 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do powalonego drzewa na drodze między
miejscowościami Poklatki –
Czerlejno.

• 21.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do uszkodzonego poszycia dachowego przy ulicy Agrestowej w Poznaniu.
Ze względu na trudne warunki pogodowe działania ograniczyły się do zabezpieczenia
terenu. Na miejscu zdarzenia
także: JRG 7.

• 18.02.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do usunięcia drzew, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w Komornikach. Na
miejscu zdarzenia także: JRG 3.
• 19.02.2022 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do powalonego
drzewa na drodze gruntowej
w miejscowości Drzązgowo.
• 19.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do powalonego drzewa, które zawisło na liniach
energetycznych przy ul. Bo-

• 21.02.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do usunięcia konara
zwisającego nad drogą w Komornikach.

Brak osób poszkodowanych.
Na miejscu zdarzenia także:
OSP Komorniki, Policja, Obsługa Utrzymania Autostrady.
• 25.02.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do zdarzenia na drodze pomiędzy miejscowościami Tulce
i Garby. Doszło tam do wypadku z udziałem dwóch pojazdów
osobowych. Dwie osoby poszkodowane. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Gowarzewo, JRG 6,
ZRM, Policja.

• 04.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych na drodze ekspresowej S5
kierunek Gniezno. Dwie osoby
poszkodowane, w tym jedna wymagała hospitalizacji. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Kostrzyn,
JRG 6, JRG 3, Oficer Operacyjny Miasta Poznań, Policja, ZRM,
Służba Drogowa S5.
• 04.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadyspo-

• 22.02.2022 r. jednostka
OSP Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej z udziałem pojazdu
ciężarowego na Węźle Poznań Wschód ( zjazd z autostrady A2 na drogę ekspresową S5, kierunek Bydgoszcz).

17.02 – powalone drzewo na drodze między miejscowościami Poklatki – Czerlejno

19.02. – powalone drzewo na liniach energetycznych przy ul. Bobrownickiej
w Poznaniu
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25.02. – wypadek pomiędzy miejscowościami Tulce i Garby
nowana do pożaru domu jednorodzonego w miejscowości
Komorniki. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6, JRG 7.
• 6.03.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do pożaru drzewa w miejscowości Tulce. 6.03.2022 r.
jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do pożaru
drzewa w miejscowości Tulce.
• 09.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do zagrożenia miejscowego w miejscowości Nagradowice.
Zastaliśmy tam plamę substancji
ropopochodnej rozciągającą się
na długości ok. 700 m. Na miejscu zdarzenia także: Zakład Komunalny w Kleszczewie.
• 10.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do plamy substancji ropopochodnej na drodze pomiędzy miejscowościami Kleszczewo i Trzek.

• 10.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do analogicznego zagrożenia zlokalizowanego w obrębie
zjazdu “Kleszczewo” z drogi ekspresowej S5 kierunek Gniezno.
• 12.03.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została
zadysponowana do pożaru trawy na drodze Krzyżowniki-Zimin. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kleszczewo.

Mączniki, OSP Kostrzyn, OSP
Brodowo, OSP Gułtowy.
• 24.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru samochodu ciężarowego na autostradzie A2 (186 km, kierunek
Świecko). Po dojeździe służb
na miejscu samochód był całkowicie objęty pożarem. Brak
osób poszkodowanych. Na czas
działań jezdnia w stronę Świec-

ka była całkowicie zablokowana. Na miejscu zdarzenia także: OSP Krzyżowniki-Śródka,
JRG 6 Poznań, Policja, Służba
Utrzymania Autostrady.
• 29.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do zagrożenia wykrytego
przez czujkę gazu w budynku
mieszkalnym w miejscowości
Kleszczewo. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6.

• 18.03.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została
zadysponowana do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Śródka. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kleszczewo,
OSP Gowarzewo, OSP Kórnik,
JRG 6, Policja.
• 23.03.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru lasu w pobliżu miejscowości Węgierskie. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Dominowo,
OSP Brzeźno, OSP Koszuty, OSP

18.03. – pożar budynku w miejcowości Śródka

54

25.02. – wypadek pomiędzy miejscowościami Tulce i Garby

24.03 – pożar samochodu ciężarowego na autostradzie A2

12.03. – pożar trawy na drodze Krzyżowniki – Zimin
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Dofinansowanie dla OSP
Krzyżowniki – Śródka

N

asza jednostka otrzymała sprzęt z dofinansowania
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 4.300 zł.
W ramach konkursu „Wyposażenie wozów strażackich w ramach
wspierania jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy doposażyć nasza jednostkę
w 3 węże tłoczne, parawan ochronny oraz narzędzia ślusarskie.
Bardzo dziękujemy FSUSR za
przyznanie jednostce dofinansowania. Pomoże to w zwiększeniu
zdolności operacyjnych naszej jednostki.
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23.12.2021 – „Paczka dla Dzieciaka
na Święta od Strażaka”

23.12.2021 – „Paczka dla Dzieciaka
na Święta od Strażaka”

• 23 grudzień 2021 r. w pierwszy
prawdziwie śnieżny dzień zimy,
druhowie z Komornik wraz ze
strażackim Mikołajem odwiedzili Amelkę Lesińską z Gowarzewa oraz Franka Kulzę z Żernik
i ich rodzeństwo. W ramach akcji
Paczka dla Dzieciaka na Święta
od Strażaka przywieźli dzieciom
upominki świąteczne. Wizyta ta
była dla maluchów ogromną niespodzianką.

• 6.01 druhowie z Komornik, Targowej Górki, Wrześni, Orzechowa i Mikuszewa odwiedzili małą
Darię i jej rodzinę w Targowej
Górce. Przekazali dziewczynce
i jej bratu upominki świąteczne
w ramach Paczki. Darię druhowie poznali dwa lata temu na oddziale onkologicznym podczas
rozdawania prezentów.

• 6
stycznia
2022
r.,
w Święto Trzech Króli, tradycyjnie już druhowie z jednostki
w Komornikach odwiedzili Szpital Powiatowy we Wrześni. Wraz
z druhami z OSP Czeszewo, OSP
Orzechowo, OSP Września, OSP
Mikuszewo, OSP Kaczanowo
i OSP Pyzdry zrobili pod oknami strażackie serce i przekazali na oddział kilkadziesiąt paczek z upominkami. Wszystko to
w ramach akcji Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka organizowanej przez OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce

• 7 stycznia druhowie z Komornik w ramach Paczki odwiedzili szpital Serca Jezusowego
w Środzie Wielkopolskiej. Wraz
ze strażakami z Osp Orzechowo, OSP Mikuszewo, OSP Środa
Wielkopolska i OSP Murzynowo
Kościelne przekazali upominki
na oddział dziecięcy oraz noworodkowy w tej placówce.
• W dniach 25 – 28.01.2022
dzieci z MDP Komorniki wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez druhów na czas ferii. Była wycieczka do Fly Parku
i do kina, jak również zajęcia z tematu ratownictwa. Na zakończenie cyklu spotkań dzieci wzięły

06.01.20222 – „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka”
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07.01.2022 – „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka” – szpital w Środzie Wlkp.
udział w grze z zakresu pożarnictwa i ratownictwa, w której sami
byli pionkami.
• 12.02.2022 druhowie z Komornik wzięli udział w ostatnim pożegnaniu strażaka z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Orzechowo, dh
Pawła Szwajkowskiego.
• 18.02 w w Sali Konferencyjnej
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, odbyły się Eliminacje Wojewódzkie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jury oceniało prace
w pięciu kategoriach wiekowych:
dzieci przedszkolne, uczniowie
klas I – IV szkół podstawowych,
uczniowie klas V – VIII szkół
podstawowych, uczniowie szkół
ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Komisja wyłoniła po
pięć prac z każdej kategorii wiekowej, wyróżniając je i nominując na etap krajowy konkursu.
Udział w eliminacjach wojewódzkich wzięły również dwie
prace dzieci z MDP Komorniki,

Ferie zimowe 25-28.01.2022

które wcześniej pomyślnie przeszły eliminacje powiatowe: w kategorii II wyklejanka Hani Kucharskiej oraz w kategorii III
rysunek Klary Batyckiej. Decyzją jury obrazek Klary Batyckiej
został wyróżniony i znalazł się
w pierwszej piątce w swojej kategorii wiekowej, a co za tym idzie
awans do eliminacji ogólnopolskich. Był jedyną pracą z powiatu
poznańskiego, która awansowała
do dalszej rywalizacji.
• W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, druhowie z Komornik włączyli się w aktywną
pomoc naszym sąsiadom. Pomoc ta biegła kilkutorowo od
pomocy uchodźcom, przebywającym w naszym kraju, po przekazanie sprzętu dla ukraińskich strażaków.
Od samego początku w remizie OSP Komorniki druhowie
zbierają żywność, kosmetyki,
odzież, środki higieniczne, zabawki i wszystko, co potrzebne, aby nieść skuteczną pomoc.
Dzięki indywidualnemu wspar-
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18.02 – praca konkursowa Hani Kucharskiej

28.03.2022 – Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Komorniki

18.02 – praca konkursowa Klary Batyckiej

ciu, a często bardzo spersonalizowanej pomocy mieszkańców
gminy, przyjaciół oraz zaangażowaniu środków własnych udało
się wesprzeć kilkadziesiąt rodzin
z Gowarzewa, Tulec, Kórnika, Lubonia i Poznania konkretną pomocą. Dzięki osobistemu
kontaktowi strażaków z potrzebującymi rodzinami, udzielona
pomoc zaspokoiła konkretne po-

Pomoc Ukrainie

trzeby. Udało się nam przekazać
meble, pralkę, artykuły kuchenne, odzież i obuwie, żywność,
pieluchy, środki higieniczne, kosmetyki, zabawki, artykuły szkolne, zabawki sportowe, wózki, nosidełka i akcesoria niemowlęce.
Poza tym trzykrotnie przekazaliśmy paczki pomocowe na transport darów na teren Ukrainy
w obwodzie poltawkim i kijow-

skim. Ponadto druhowie dwukrotnie przekazali sprzęt i umundurowanie, jako pomoc dla
strażaków z Ukrainy. Raz do Komendy Miejskiej, w odpowiedzi na apel Komendanta Głównego, drugi raz na prośbę Wójta
Gminy, w celu doposażenia samochodu strażackiego, przekazywanego na Ukrainę. Łącznie
przekazali trzy ubrania specjalne typu nomex, dwie pary butów skórzanych, trzy pary rękawic skórzanych, dwa hełmy
Calisia, dwa węże W52, jeden wąż W75, dwa węże ssawne, pięć prądownic, zbieracz, pilarkę oraz pompę szlamową.
Gorąco dziękujemy za pomoc
Szkolnemu Kołu Wolontariatu
ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Poznania, właścicielowi firmy Stolarstwo Adam Walenty Nowak,
Właścicielom Karczmy pod Dębem, mieszkańcom gminy, naszym przyjaciołom i wszystkim,
którym na sercu leży dobro tych,

dla których w ostatnich czasach
los nie okazał się zbyt łaskawy.
Niektórzy stracili wszystko, jednakże dzięki dobroci wielu ludzi,
mieli możliwość poczuć się bezpiecznie w Polsce.
• 7.03 sponsor przekazał druhom
z Komornik pralko‑suszarkę.
Ułatwi ona zachowanie w czystości ubrań specjalnych, co zwiększy bezpieczeństwo strażaków.
Sprzęt ten został podarowany
druhom
• 28.03 w sali wiejskiej remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Komorniki za
rok 2021. Udział w nim wzięli druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy
Kleszczewo, Bogdan Kemnitz,
Komendant Gminny, Arkadiusz
Surdyk, Prezes OG ZOSP RP,
Sławomir Kominek. Za miniony
okres Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Dary
Pomoc
od Ukrainie
sponsora
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KRONIKA POLICYJNA
• 14.02.22 r. w miejscowości
Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania
osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do Zakładu Karnego.
• W okresie 15 –16.02.22 r.
w miejscowości Tulce dotąd
nieustalony sprawca dokonał
uszkodzenia poprzez pomalowanie sprayem zaparkowanego
pojazdu m-ki Peugeot, powodując straty w wysokości 3000
zł. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo.
• 18.02.22 r. w miejscowości
Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania
kierującego pojazdem m-ki Peugeot, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi PP Kleszczewo.
• 22.02.22 r. na autostradzie
A2 na wysokości miejscowości
Nagradowice funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Scania, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo.
• 23.02.22 r. na autostradzie
A2 na wysokości miejscowości
Nagradowice funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej
celem doprowadzenia do Zakładu Karnego.
• W okresie 10 – 11.03.22 r.
w miejscowości Tanibórz dotąd nieustalony sprawca poprzez
poprzez pomalowanie ścian zewnętrznych sprayem dokonał
uszkodzenia hali magazyno-

•

•

•

•

•

wej. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo.
12.03.22 r. na autostradzie
A2 na wysokości miejscowości
Krzyżowniki funkcjonariusze
WRD KMP Poznań dokonali
zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Daf, który znajdował
się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
W okresie 11 –12.03.22 r.
w miejscowości Tulce z terenu budowy domu jednorodzinnego dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży worków
z zawartością tynku cementowo-wapiennego, powodując straty
w wysokości 1000 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
29.03.22 r. w miejscowości
Tulce z zakrystii kościoła dotąd
nieustalony sprawca dokonał
kradzieży telefonu m-ki Nokia
8.1, powodując straty w wysokości 900 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
W okresie 26 – 30.03.22 r.
w miejscowości Poklatki dotąd
nieustalony sprawca poprzez
wyłamanie drzwi dokonał włamania do budynku gospodarczego, a następnie kradzieży
z jego wnętrza agregatu prądotwórczego, akumulatora, wałka przekaźnika mocy, karchera
oraz 150 litrów oleju napędowego, powodując straty w wysokości 3500 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
30.03.22 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania mężczyzny, który posiadał przy sobie

Dzielnicowy realizuje plan działania priorytetowego w zakresie
wyeliminowania przestępstw polegających na kradzieżach samochodów na terenie miejscowości Gowarzewo; tel. 47 –77 –132 –94 lub
tel. służb. 519 –064 –677
– Dzielnicowy miejscowości
Tulce: asp. Karol Niewiadomski
Dzielnicowy realizuje plan działania priorytetowego w zakresie ograniczenia wykroczeń polegających spożywaniu alkoholu
w miejscach zabronionych na terenie miejscowości Tulce; tel. 47 –77
–132 –93 lub tel. służb. 786 –936
–066

środki odurzające. Postępowanie
prowadzi PP Kleszczewo.
• 5.04.22 r. na autostradzie A2 na
wysokości miejscowości Nagradowice funkcjonariusze WRD
KMP Poznań dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do Zakładu Karnego.

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH:
• Posterunek Policji w Kleszczewie przy ul. Sportowej 2, tel. 47
–77 –132 90
• Komisariat Policji w Swarzędzu
przy ul. Grudzińskiego 30a, tel.
47 –77 –148 –00

DZIELNICOWI NA TERENIE
GMINY KLESZCZEWO:

Wszelkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat w/
wym. zdarzeń, a w szczególności kradzieży i kradzieży z włamaniem, proszone są o kontakt pod
w/w numerami telefonów.

– 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) st. sierż. Miłosz Kasprzyk

Sporządził:
mł. asp. Marcin Pakulski

USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

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

Poradnia
Stomatologiczna
SWARODENT
Zapraszamy: pn-pt

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

ROZRYWKA

styczeń-kwiecień 2022 r.

<<<

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

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 31 maja 2022 r. Jednocześnie przypominamy, że przesłanie prawidłowego hasła jest równoznaczne zgodzie na wydrukowanie imienia i nazwiska zwycięzcy.
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali rozwiązanie krzyżówki. Nagrodę w postaci bonu o wartości 50 zł na usługi w Salonie Fryzjerskim – Solarium
pani Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „Święta gwiazdkowe”, wylosował Sławomir Jakubowski z Siekierek Wielkich. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

ŁAMIGŁÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl następujące nazwy:
AMELIA, BARFI, EMMA, HOLIDAY, NINOCZKA, SIGNS, SYRENY, TITANIC, ZAKOCHANI.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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2. Rozwiąż sudoku:
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