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GMINNE ABC
Mickiewicza miały miejsce kolejne
zgromadzenia. Uczestnicy Poznańskiego Czerwca’56 byli także gośćmi
krótkiej, ale jak zwykle efektownej
uroczystości zorganizowanej przez
kibiców Lecha Poznań.

SZTANDAR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
IM. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH
W TULCACH

66. ROCZNICA
CZERWCA '56

28 czerwca 1956 r. robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk
generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną
przez milicję i wojsko.
W 66 rocznicę tamtych wydarzeń
w wielu punktach Poznania odbyły się uroczystości patriotyczne. Kulminacja obchodów miała miejsce na
placu Adama Mickiewicza. Oficjalne
uroczystości rozpoczęły się o godz.
18.30. Wówczas to pochód, który
wyruszył po Mszy św. w kościele oo.
Dominikanów dotarł pod pomnik
Poznańskiego Czerwca, gdzie zebrali
się uczestnicy wydarzeń z 1956 roku,
przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych wszystkich szczebli, parlamentarzyści, delegacje za-

kładów pracy, a także przedstawiciele służb mundurowych, związków
kombatanckich. Nie zabrakło gości zagranicznych, w tym konsulów
honorowych, a także oficerów armii
amerykańskiej.
Tegoroczne obchody miały miejsce w szczególnym czasie, gdy trwa
wojna na terytorium Ukrainy. To
kolejny akt agresji ze strony państwa, które w 1956 roku nazywało się
ZSRR, a dzisiaj Federacja Rosyjska.
„Imperium zła” – jak to określił przewodniczący NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Jarosław Lange,
pomimo upływu czasu nie zmieniło

Uroczyste składanie kwiatów pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca ’56
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swych imperialnych zamiarów i brutalnych metod dążenia do niewolenia sąsiednich narodów. Poruszające
przemówienie wygłosił Prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56
Jerzy Majchrzak, uczestnik tamtych
wydarzeń, który w gorzkim wyrzucie zwrócił uwagę, że dotąd nie wyjaśniono okoliczności śmierci, m.in.
najmłodszej ofiary masakry – Romka Strzałkowskiego, ani jego syna
Piotra. W sposób szczególny pod pomnikiem cywilnych ofiar masakry
przeprowadzonej przed laty w Poznaniu przez podporządkowanych
Moskwie komunistów, zabrzmiały
ukraińskie pieśni patriotyczne wykonane w języku polskim i ukraińskim przez artystkę ukraińskiego pochodzenia Oksanę Hamerską.
Ostatnim akcentem tej uroczystości było składanie kwiatów. W imieniu mieszkańców naszej Gminy
kwiaty pod pomnikiem złożyli wójt
Gminy Bogdan Kemnitz oraz przewodniczący Rady Gminy Marek
Maciejewski.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, pod pomnikiem na Placu

Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich podczas Mszy św.
w tuleckim Sanktuarium, a następnie przemarsz do hali sportowej w Tulcach, gdzie miało miejsce
przekazanie sztandaru społeczności szkolnej, to najważniejsze akcenty uroczystości, która odbyła się
8 czerwca br. To bez wątpienia jedna z dat, która zapisze się w historii tej szkoły.
Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Marian
Libera. W hali sportowej uczestników tego doniosłego wydarzenia
powitał dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
Andrzej Szymczak. W obecności zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej, przedstawiciele Rady
Rodziców wprowadzili sztandar
i przekazali go dyrektorowi szkoły,
który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili uczniowie. W ramach
ceremoniału symbolicznego przybicia gwoździ do drzewca dokonali przedstawiciele fundatorów: Mirosława Rutkowska reprezentująca
Radę Sołecką, Elżbieta Sumelka –
przewodnicząca Rady Rodziców,
Grzegorz Stachowiak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Urszula
Zaradzka – przewodnicząca Samo-

Przekazanie sztandaru ZS w Tulcach im. Powstańców Wielkopolskich
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rządu Uczniowskiego oraz Marta
i Łukasz Matuszewscy.
Po przekazaniu sztandaru o zajęcie głosu poproszono wicekuratora
oświaty w Poznaniu Zbigniewa Talagę, wójta Gminy Kleszczewo Bogdana Kemnitz oraz prezes Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego
w Kleszczewie Halinę Kowalewską.
Po części oficjalnej uczniowie
i uczennice zaprezentowali część
artystyczną.

10 MLN NA KANALIZACJĘ
– PODPISANA KOLEJNA
UMOWA NA BUDOWĘ
ULIC

Gmina Kleszczewo otrzyma
z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
środki w wysokości 10 000 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki
i Gowarzewo”. Całkowita wartość
tej inwestycji, uwzględniając udział
własny Gminy to 10 550 000 zł. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości 5.954
m, w tym m.in. wykonanie odcinka sieci przesyłowej z Komornik
do Gowarzewa i budowa kanalizacji w ul. Tuleckiej w Gowarzewie.
Prace mają być wykonane do końca 2023 r. W obu miejscowościach
sieć kanalizacyjna jest już w trakcie realizacji. W przypadku Komornik zaawansowanie budowy
kanalizacji jest bardzo wysokie,
znaczne również w przypadku Go-
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warzewa. Obecny wniosek dotyczy
głównie sieci przesyłowej pomiędzy Komornikami i Gowarzewem
oraz sieci w samej miejscowości
Gowarzewo. W Gowarzewie sieć
powstaje stopniowo już od 2018
roku. Dzięki wykonanemu wcześniej kompleksowemu projektowi
jest możliwość układania dowolnych odcinków kanalizacji na etapie przebudowy dróg. Niestety na
tak budowaną sieć nie ma możliwości pozyskania dofinansowania,
stąd też konieczność zapewnienia
pełnego finansowania w ramach
własnych możliwości, to ogromne
wyzwanie dla budżetu Gminy.
Determinacja w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej jest
związana z potrzebami mieszkańców, ale także z oczekiwanymi inwestycjami na drogach, jak również
z dążeniem do pełnego wykorzystania możliwości nowej oczyszczalni
ścieków, co wpłynie korzystnie na
obniżkę kosztów oczyszczania 1m3
ścieków, a więc na wysokość opłat
za ścieki ponoszonych przez mieszkańców. Oznacza to, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej służy zarówno interesom tych, którzy oczekują
na kanalizację sanitarną, jak i tych,
którzy już z niej korzystają. Wybudowanie w ramach programów
rządowych długich odcinków sieci
przesyłowych ma zasadnicze znaczenie także dla możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych
z Unii Europejskiej w przyszłości.
Długie odcinki sieci poza terenem
zabudowanym wykluczały dotąd
możliwość uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ dla danej miejscowości, nawet
tak dużej jak Gowarzewo, nie mógł
być spełniony parametr 120 osób

Wręczenie symbolicznego czeku z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

przypadających na 1 km kanalizacji
– w takiej sytuacji wniosek musiał
być odrzucony już na pierwszym
etapie oceny.
Ukierunkowanie na podstawowe potrzeby gmin, niewielki
udział własny (w tym przypadku
5%, a niekiedy brak udziału), brak
kosztów przygotowania wniosków
i znaczna swoboda w wydatkowaniu pieniędzy powodują, że programy rządowe stały się bezkonkurencyjne w stosunku do innych
źródeł wsparcia finansowego, tym
bardziej, że wielkość pozyskanych
środków w przypadku naszej gminy jest porównywalna nawet z dotacjami unijnymi, które zdobywamy na bardzo wysokim poziomie
(23 miejsce w Polsce pod względem
udziału środków unijnych w wydatkach gminy).
Na marginesie: Pisząc o pozyskanych środkach na inwestycje zawsze
podaję ich źródło. Tak się składa, że
ostatnio komunikaty o kolejnych formach wsparcia ze strony programów
rządowych pojawiają się często i dotyczą dużych środków, które są nakierowane na najważniejsze potrzeby naszych mieszkańców. O tych potrzebach
i możliwych uproszczeniach w realizacji inwestycji w ostatnich latach rozmawiają z włodarzami podczas wizyt
w gminach posłowie, tak było i w naszym przypadku, gdzie nieomal w stałym kontakcie był Bartłomiej Wróblewski, a także Jadwiga Emilewicz.
Tak bezpośredni kontakt to coś nowego, stąd trudno tego nie doceniać.
Tymczasem zarówno kontekst pomocy Państwa, jak i pojawiające się nazwiska posłów spotykają się z negatywnymi, niekiedy wręcz obraźliwymi
komentarzami. Oczywiście ich źródłem jest podtekst polityczny. W naszej gminie, jest on na tyle silny, że aż
potrafi być szkodliwy, dlatego warto
zwrócić na to zjawisko uwagę. Przykład: w wyborach samorządowych
dla wielu osób kryterium polityczne
było ważniejsze niż przynależność do
wspólnoty samorządowej. W ostatnich wyborach mieszkaniec Gowarzewa przegrał wybór do rady powiatu we własnej gminie z kandydatami
z gmin ościennych z powodu barw
partyjnych kontrkandydatów należących do jednej z opcji politycznych –
tej samej, która sprawuje władzę w powiecie. Co ciekawe, „zawdzięczał” taki
wynik szczególnie dużej liczbie wyborców z miejscowości, które najbardziej

aktywnie od wielu już lat wnoszą zastrzeżenia do stanu dróg powiatowych. Dopowiem zastrzeżenia te są
bardzo słuszne, ponieważ stan tych
dróg wręcz zagraża bezpieczeństwu
kierowców, a zwłaszcza pieszych, ale
kierowane są one w formie zarzutu
do... Gminy Kleszczewo, która jako jedyna w powiecie poznańskim jest pozbawiona radnego w radzie powiatu,
a tym samym wpływu na podejmowane decyzje, i jest to na własne życzenie dużej liczby mieszkańców. Ciekawe jest także to, że w przeciwieństwie
do innych gmin, wręcz radosne informacje o kolejnych transzach pomocy
rządowej są u nas zwykle przyjmowane przez komentatorów wypowiadających się w mediach społecznościowych
chłodno, jakby się stało coś złego, przy
czy jest to okazja do prezentowania na
oficjalnej stronie gminy negatywnego wizerunku naszej Gminy, na podstawie chybionych zarzutów, jak np.:
no tak, a co z remontem Siekiereckiej w Gowarzewie, bądź: a w Śródce brak nawet chodnika – przypominam coś, co powinno być już od lat
w naszej gminie oczywiste, że utrzymanie wymienionych dróg jest zadaniem Powiatu Poznańskiego, podobnie jak drogi Kleszczewo – Poklatki,
Tulce – Poznań i innych, wokół których „specjaliści” od hejtu, co pewien
czas starają się wzbudzić negatywne emocje czytelników, wymierzone
w Gminę Kleszczewo.
Moje uwagi: warto się cieszyć z pozyskanych środków i realizowanych
inwestycji, bez względu z jakiego źródła pochodzą. Należy doceniać tych,
którzy nam pomagają. Aby rozwiązywać problemy należy je zgłaszać do
właściwego adresata, obarczanie odpowiedzialnością za ich istnienie innych budzi podejrzenia o próbę dezinformacji, która ma na celu odwrócenie
uwagi od źródła problemu i na pewno
nie służy jego rozwiązaniu.

Jak już wcześniej informowałem pozytywnie rozpatrzony został także wniosek o wsparcie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczący budowy ul.
Lawendowej (II etap) i końcówki Brzozowej. Podpisanie umowy
z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim miało miejsce
16 maja 2022 r.
c.d. na str. 4 >>>
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GMINNE ABC
niem zawodowym ze współpracownikami”.
Marszałkowi podczas wręczania najwyższych odznaczeń regionalnych towarzyszyła Małgorzata
Waszak – Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

„TUTAJ LUDZIE
OSIEDLAJĄ SIĘ
NAJCHĘTNIEJ”
– GMINA KLESZCZEWO
NA TRZECIM MIEJSCU
W POLSCE

Wizyta wicewojewody w ZS w Tulcach

WIZYTA
WICEWOJEWODY
WIELKOPOLSKIEGO

Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska wraz z Wicekurator
Oświaty Aleksandrą Kuź 12 maja
br. złożyły wizytę w Zespole Szkół
w Tulcach. Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją oddziałów
przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy, a także podziękowanie władzom
Gminy i dyrekcji szkoły za wprowadzenie tego rozwiązania. Pomimo
deklaracji dofinansowania tworzenia oddziałów przygotowawczych
ze środków budżetu Państwa w wielu gminach takich oddziałów brakuje. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów
z Ukrainy, którzy zdecydowali się na
uczęszczanie do polskich szkół (jest
także możliwa nauka zdalna) oddziały przygotowawcze uruchomiono na terenie naszej gminy w jednej
szkole. Funkcjonowały 3 grupy dla
dzieci klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII.
W momencie tworzenia oddziałów
przygotowawczych z tej formy edukacji korzystało 46 dzieci. W miarę upływu czasu ta liczba spadała, co
było związane między innymi z powrotami uchodźców do Ukrainy.

MEDAL ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA

W Dniu Samorządowca, 27
maja 2022 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu miała miejsce uroczystość wręczenia
przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka
– Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” wieloletnim sekretarzom
oraz skarbnikom wielkopolskich
gmin. Wśród 27 osób wyróżnionych w tym dniu znalazła się również Sekretarz Gminy Kleszczewo,
a zarazem Z-ca Wójta Genowefa
Przepióra.
Odznaki Honorowe zostały przyznane na wniosek Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za
„całokształt pracy w administracji publicznej, w szczególności za
współtworzenie i usprawnianie
działalności struktur samorządowych, wysokie kompetencje oraz
zaangażowanie,
konsekwencję
i wytrwałość, umiejętność podejmowania trudnych wyzwań i osiągania założonych celów, a także
dzielenie się wiedzą i doświadcze-

Wręczenie medalu za zasługi dla województwa wielkoposlkiego
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Chociaż czasy są niewątpliwie
trudne, to nasza gmina, jak dotąd
nie zwalnia tempa rozwoju. Dotyczy to zarówno inwestycji gminnych i gospodarczych, jak i budownictwa mieszkaniowego. Co pewien
czas informujemy o wysokich lokatach gminy dotyczących wskaźników rozwoju. Portal wyborcza.pl
w artykule „Tutaj ludzie osiedlają się najchętniej” przedstawił dane
dotyczące zameldowań. Wg informacji pozyskanych przez Gazetę
wynika, że nasza gmina pod względem liczby osób zameldowanych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2021 roku znalazła się na 3.
miejscu spośród wszystkich gmin
w Polsce. Za okres ostatnich trzech
lat zostaliśmy sklasyfikowani na 5.
miejscu. Wysoko w rankingu znalazły się jeszcze Dopiewo (7 m.) i Rokietnica (9 m.). Poznań ma ujemny bilans migracji już od roku 2000,
wszystkie gminy powiatu poznańskiego, za wyjątkiem Puszczykowa
odnotowują systematyczny przyrost mieszkańców.
Podając korzystne dane odnośnie
przyrostu liczby osób zameldowanych w naszej gminie, nie możemy
zapomnieć o dotkliwym problemie
braku dopełniania obowiązku meldunkowego, który dotyczy znacznej liczby mieszkańców. Przyrost
mieszkańców oznacza przyrost dochodów podatkowych, jednak tylko w przypadku, gdy odpowiednia
informacja dotrze do właściwego
Urzędu Skarbowego. Wzrost wydatków na infrastrukturę techniczną i społeczną, niezbędnych dla zaspokajania potrzeb rosnącej liczby
osób jest faktem obiektywnym, niezależnym od tego czy mieszkaniec
płaci podatek w tej gminie, czy też
nie. Koszty infrastruktury są niewspółmiernie wyższe niż bieżą-

cy wzrost wpływów podatkowych
i przynajmniej w części muszą zostać wykonane „z góry”, zanim pojawią się nowi podatnicy. Stąd też
nieustanne apele o meldunek, a gdy
jest to z ważnych przyczyn niemożliwe, o zgłoszenie w Pierwszym
Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
Gminy Kleszczewo jako miejsca
rozliczenia swojej deklaracji PIT.
Głównym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych w naszej gminie są środki zewnętrzne. Systematycznie
pozyskujemy relatywnie bardzo
duże kwoty. Pieniądze pochodzą
w podobnej wysokości z dotacji
unijnych oraz środków krajowych.
Nadal nie w pełni wykorzystanym
źródłem jest wspomniany wyżej
udział w podatku PIT.
Ważny dla perspektyw gminy jest fakt, iż obok wzrostu liczby mieszkańców odnotowujemy
bardzo korzystny trend w zakresie
rozwoju gospodarczego. Powstające nowe, duże podmioty gospodarcze to gwarancja miejsc pracy,
a także wpływów do budżetu gminy z podatku od nieruchomości
i z podatku CIT. Uruchomienie terenów inwestycyjnych, które były
przeznaczone w planach zagospodarowania pod działalność gospodarczą niekiedy już od lat 90-tych
poprzedniego wieku, w większości przypadków okazało się możliwe dopiero w wyniku zmian wywołanych oddaniem do użytku węzła
„Kleszczewo” na drodze ekspresowej S5, który jest także zjazdem
na teren naszej gminy z autostrady A2. Od tego momentu rozpoczęło się zainteresowanie terenami
pod inwestycje – proces ten przyspiesza w miarę jak pierwsi „pionierzy gospodarczy” realizują swoje
przedsięwzięcia. Największe z nich
są nadal w fazie rozbudowy – dotyczy to fabryk firmy ALUPLAST
Sp. z o.o. (produkcja profili okiennych) oraz HOPPECKE Baterie
Polska Sp. z o.o. (produkcja baterii przemysłowych) – zakład produkcji baterii przemysłowych jest
już w fazie rozruchu. W sąsiedztwie tej fabryki powstały hale firm
ARET (producent rozwiązań niestandardowych dla przemysłu),
i RT LOGIS (obsługa logistyczna
firm) oraz dysponująca jeszcze wolnymi powierzchniami do wynajęcia hala L2HDM. Po przeciwnej
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Aluplast Sp z o.o.
Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

L2HDM

Euronyl

SMP Agro

Aret oraz RT Logis

Hermespol i Koordynator

Pianotex
c.d. na str. 6 >>>
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stronie autostrady obok działających już wcześniej ALFAKO (producent mebli, szafek itp. wyrobów
metalowych) i TAMAR (dystrybucja armatury przemysłowej), powstała nowa firma-producent adiuwantów SMP AGRO Sp. z o.o.
W Komornikach powstaje również
duży zakład w branży przetwórstwa
tworzyw sztucznych firmy EURONYL. W Krzyżownikach, na terenie sprzedanym niegdyś pod inwestycje przez Gminę funkcjonuje
już firma HERMESPOL (transport,
magazyny, logistyka) wynajmująca tutaj powierzchnie magazynowe
(nowoczesny magazyn także Kleszczewie), a obok wyrosła hala firmy
KOORDYNATOR Sp. zo.o. (transport, logistyka, magazynowanie).
Chociaż głównym obszarem wyznaczonym w planie zagospodarowania na aktywizację gospodarczą są tereny wzdłuż autostrady,
to nie brak rozwijających się firm
w innych częściach Gminy, jak np.
w Gowarzewie, gdzie kolejna hala,
a także myjnia samochodowa pojawiły się na terenie należącym do
firmy PIANOTEX.

AKTUALIZACJA
DOKUMENTÓW
PLANISTYCZNYCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy to dokument decydujący o sposobie zagospodarowania terenu, a więc czy
teren ma być rolniczy, czy też można na nim realizować inwestycje
– jakie, to też określa plan. Opracowanie mpzp poprzedzone jest
sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które jest dokumentem ustalającym
perspektywicznie kierunki ewolucji planu zagospodarowania.
Gmina Kleszczewo należy do niewielu w skali kraju, które posiadają plan zagospodarowania dla
całej powierzchni – taki plan to
cenny dokument dla mieszkańców
i inwestorów. Szkoda, że nie zawsze mieszkańcy, ale także inwestorzy przywiązują odpowiednią
wagę do tego dokumentu. Uważne przestudiowanie zapisów planu w rejonie miejsca planowanego
osiedlenia lub projektowanej inwestycji gospodarczej pozwoliłoby
uniknąć nieporozumień odnośnie
niechcianego sąsiedztwa, a niekie-
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dy wręcz braku możliwości realizacji inwestycji. Obowiązujący plan
zagospodarowania przestrzennego
uchwalony został 30.09.2005 roku.
Od tego czasu uchwalone zostały
43 zmiany do planu. Część z nich
wymuszona był koniecznością doprecyzowania przebiegu granic
poszczególnych użytków po przeniesieniu mapy analogowej (taka
technika była dostępna w 2005
roku) na cyfrową. Pozostałe korekty dotyczyły zmian sposobu użytkowania gruntów, najczęściej dotyczące działalności gospodarczej
i potrzeb społecznych. Obecnie toczą się 33 podjęte wcześniej procedury, część z nich wymaga też aktualizacji studium. Dotychczasowe
zmiany w niewielkim tylko stopniu obejmowały tereny mieszkaniowe, co wynikało z analiz planu
wskazujących na ciągle duże zasoby tych terenów oczekujących jeszcze na zabudowę.
Obecnie do planu zagospodarowania jest zarejestrowanych
189 wniosków – były one składane w okresie od 24.02.2016 r. do
31.12.2021 r. Jeżeli ktoś składał
wniosek we wcześniejszym okresie i nie został on uwzględniony
w dotychczasowych aktualizacjach
powinien go powtórzyć, aby była
pewność, że wniosek jest aktualny.
Wszystkie ww. wnioski były poddane szczegółowej analizie, w wyniku której część z nich ma szansę
wejść w stadium realizacji. Dotyczy
to w pierwszej kolejności wniosków
dotyczących działalności gospodarczej, ale również tych wniosków
dotyczących zabudowy mieszkaniowej, które spełniają warunki racjonalnego gospodarowania zasobami gminy – w tym przypadku brane
były pod uwagę: klasa użytków rolnych (klasy I-III są pod szczególną ochroną, zgodę na zmianę wyraża minister rolnictwa), położenie
gruntu w stosunku do układu komunikacyjnego, dostępu do mediów
i istniejącej zabudowy. Bardzo ważnym aspektem zmian planu są potrzeby społeczne. W tym przypadku
preferowane są tereny pod edukację,
sport, kulturę czy usługi, najlepiej
te położone w centrach miejscowości. Ważnym aspektem planowania przestrzennego w naszej gminie
jest unikanie konfliktów społecznych. Dzięki objęciu planem całej
gminy każdy mieszkaniec i inwe-

stor wie (a przynajmniej powinien
wiedzieć) jak może być zagospodarowana jego działka, a również teren w sąsiedztwie – to był między
innymi powód uchwalenia planu
dla całego obszaru gminy. Niestety,
jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”; zgodnie z obowiązującymi zasadami planowania, zapisy w planie
mają na tyle ogólny charakter, że nie
sposób wyeliminować tych rodzajów działalności, których sąsiedztwo nie jest akceptowane społecznie.
Wykaz działek objętych aktualizacją
studium i planu miejscowego znajduje się w uchwałach Rady Gminy
z dnia 22.06.2022 r. Podjęty obecnie
zakres prac dotyczących aktualizacji dokumentów planistycznych jest
największy od czasu uchwalenia planu dla obszaru całej gminy w roku
2005. Zachęcam do śledzenia przebiegu prac i zgłaszania uwag – najlepszym momentem ku temu jest
czas wyłożenia projektów planu do
publicznego wglądu, którego termin jest ogłaszany na stronie gminy,
a także w mediach. Sprawne przeprowadzenie tych skomplikowanych
i czasochłonnych procedur leży
w interesie oczekujących na realizację wniosków właścicieli posesji oraz
inwestorów, dobry efekt tych działań
leży w interesie nas wszystkich.

ZBIORNIK RETENCYJNY
– BUDOWA TRWA,
RODZĄ SIĘ PLANY
WYKORZYSTANIA
OBIEKTU DO
REKREACJI

Podczas gdy ciężki sprzęt pracuje
na budowie zbiornika retencyjnego,
nasz Samorząd planuje sposób zagospodarowania terenów wokół obiektu. Całość inwestycji ma na celu uzupełnienie deficytów z jakimi mierzy

Budowa zbiornika retencyjnego

się nasza Gmina: to brak zbiorników
wodnych (retencja wody to podstawowy cel tej inwestycji) i lasów oraz
terenów rekreacyjnych. Rada Gminy podjęła uchwałę, na podstawie
której Gmina wystąpi o przekazanie
na cele rekreacyjno-sportowe 24,82
ha gruntów położonych w otoczeniu
zalewu. Planuje się tutaj powstanie
na dużym obszarze, po obu stronach
zbiornika terenów parkowych ze
ścieżkami spacerowymi, wyposażonych w elementy małej architektury,
takimi jak place zabaw, park linowy,
siłownie zewnętrzne, punkt widokowy, polana grillowa i plac koncertowy z amfiteatrem. W centralnej części wzdłuż południowej linii
brzegowej, jest miejsce na kąpielisko
otoczone pomostem, a także przystań dla łodzi i kajaków, wypożyczalnię sprzętu wodnego, plażę, boisko
do siatkówki plażowej i wakeboard
(wyciąg połączy przeciwległe brzegi
zalewu umożliwiając przemieszczanie się przy pomocy wyciągu linowego ślizgiem na dece wakeboard).
W dalszej części zlokalizowany ma
być „Leśny kompleks sportowy”, tj.
zespół obiektów sportowych położony wśród drzew na powierzchni
kilku hektarów, w tym m.in. 2 pełnowymiarowe boiska piłkarskie, 3
boiska treningowe do piłki nożnej, 6
kortów tenisowych, 6 boisk do siatkówki/koszykówki, zaplecze sanitarne, a także schronisko młodzieżowe.
Równolegle do kompleksu sportowego, wzdłuż brzegu zalewu przewidziano lokalizację campingu wraz
z infrastrukturą sanitarną. Po stronie północnej zbiornika wśród zieleni parkowej zakłada się powstanie
Domu Seniora. Nie zabraknie także miejsca na plażę. Koncepcja ma
na uwadze również parkingi, punkty gastronomiczne, z całoroczną re-
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GMINNE ABC
stauracją/ hotelem zlokalizowanym
przy zaporze położonej wzdłuż ulicy Średzkiej w Tulcach. Modernizacji poddany byłaby droga gruntowa
Komorniki-Tulce, z uwzględnieniem ścieżki rowerowej włączonej
w szerszy zakres powstających już
i planowanych tras rowerowych.
Marzenia ? Tak, ale z tych co się
spełniają. Oczywiście droga daleka i nie wszystko zależy od Gminy,
począwszy od możliwości pozyskania terenów, ale czyż zapowiadana
od lat budowa zbiornika retencyjnego, przez część komentatorów życia w naszej gminie uważana za nierealna mrzonkę, w końcu nie stała
się faktem?

OSZCZĘDZAJMY
WODĘ

Wprawdzie dzięki ponoszonym
corocznie bardzo dużym nakładom finansowym i licznym przedsięwzięciom prowadzonym przez
Zakład Komunalny system wodociągowy zapewnia dostawę wystarczającej ilości wody odbiorcom,
jednak należy mieć na uwadze, że
możliwości techniczne systemu
mają swoje granice. Jeżeli ilość tłoczonej wody w ciągu dnia rośnie
7-8 krotnie w stosunku do przeciętnego zużycia, to oznacza, że
produkujemy ilość wody jaką by
w normalnych warunkach zużyło 70-tysięczne miasto. System nie
wytrzyma zwiększenia produkcji,
co jest naturalne, ponieważ przewymiarowanie rurociągów w normalnych warunkach, uniemożliwi

zapewnienie odpowiedniej jakości
wody. Należy też mieć na uwadze,
że Polska jest krajem, który posiada bardzo niskie zasoby słodkiej
wody. Wg ONZ wielkość odnawialnych zasobów wody w Polsce
jest poniżej bezpieczeństwa wodnego, a więc pobór wody z zasobów następuje szybciej niż jej uzupełnianie. W gorszej sytuacji niż
Polska pod względem zasobów
słodkiej wody są w Europie tylko 3
kraje: Czechy, Cypr i Malta. (Dane:
GUS Raport 2020)

WEEKENDOWA LINIA
NOCNA

Od początku czerwca do końca sierpnia 2022 r., w weekendy na
trasie z Kleszczewa do Poznania
i z powrotem realizowane jest połączenie nocne. Autobus linii 431
wyjeżdża z Kleszczewa o godz. 0:35
w kierunku Ronda Rataje, a następnie o godz. 1.25 jako linia 432
wykonuje kurs powrotny z Poznania do Kleszczewa. Autobusy
kursują w nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, również w przeddzień dni świątecznych. Kursy wprowadzone są na
okres próbny.
Na letnie kursy nocne, a tym samym podniesienie kosztów transportu publicznego, Gmina wyraziła zgodę uwzględniając toczącą się
od szeregu lat dyskusję w powyższej sprawie oraz nowe możliwości,
które są wynikiem poniesionych
nakładów finansowych, m.in. na
wyposażenie autobusów w system

W Stacji Uzdatniania Wody w Kleszczewie oddano do użytku drugi zbiornik retencyjny
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Instalacje paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

monitoringu poprawiający bezpieczeństwo pasażerów i kierowców.
Na ostateczne decyzje dotyczące funkcjonowania letnich kursów nocnych będzie miało wpływ
szereg czynników, obok kwestii finansowych związanych m.in. ze
stopniem zainteresowania ze strony pasażerów, brane będą pod
uwagę również aspekty bezpieczeństwa i porządkowe.

DZIEŃ OTWARTY
ZAKŁADU
KOMUNALNEGO

Zakład Komunalny już korzysta
w pełnym zakresie z nowej bazy,
która powstała w ramach zrealizowanego przez Gminę w partnerstwie z Zakładem Komunalnym
projektu unijnego składającego się
z kilku komponentów o wartości
blisko 33 mln zł.
Ponieważ zarówno węzeł przesiadkowy w Kleszczewie jak
i w Tulcach są ogólnie dostępne,
nie ma też problemu by zobaczyć,
a nawet zafundować sobie podróż
jednym z 9 nowych autobusów, czy
przejechać rowerem ścieżką rowerową wzdłuż całego odcinka kompletnie przebudowanej ul. Sportowej, to pozostał jedynie problem
pokazania na co wydaliśmy pieniądze gminne i unijne w przypadku zaplecza technicznego komunikacji.
Zaproszenie na Dzień Otwarty
Bazy Zakładu Komunalnego miało wypełnić tę lukę i wypełniło,
czego dowodem było duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony
mieszkańców naszej gminy.

Możliwość wejścia na teren zakładu i zwiedzenia miejsc na co
dzień dostępnych jedynie pracownikom, przyjrzenie się z bliska jak naprawiane jest koło autobusu czy jak pracuje myjnia
autobusowa oraz jak wygląda serwis autobusów, to dla części zwiedzających spora atrakcja, a dla
wszystkich pokazanie nowych
możliwości Zakładu. Zajęcie miejsca za kierownicą autobusu, traktora czy skorzystanie z przejażdżki autobusem, to była duża frajda
dla najmłodszych fanów nowinek
technicznych. Szczególną grupą
zwiedzających byli również byli
pracownicy tego obiektu, w tym
tacy, którzy pamiętali jeszcze czasy działającej tutaj Spółdzielni
Usług Rolniczych i Państwowego
Ośrodka Maszynowego – zmiany,
jakie zastali okazały się szokujące.
Teren przed przebudową, zdjęcia
z przebiegu prac budowlanych oraz
ostateczny ich efekt prezentowała wykonana specjalnie na tę okoliczność wystawa. Uczestnicy wydarzenia mogli zabrać na pamiątkę
folder prezentujący wszystkie komponenty projektu, a także aktualny
rozkład jazdy i regulaminy dotyczące transportu publicznego gminy Kleszczewo wraz z połączeniami
do gmin sąsiednich.
O dobry nastrój i dostęp do informacji uczestników zadbali animatorzy oraz pracownicy Urzędu
Gminy i Zakładu Komunalnego. Sponsorami wydarzenia były
firmy Spochacz Sp. z o.o., Solaris
Bus & Coach sp. z o.o. oraz ZTM
Poznań.

URZĄD GMINY INFORMUJE

maj – lipiec 2022 r.

<<<

GMINNE ABC

c.d. na str. 10 >>>

9

>>>

URZĄD GMINY INFORMUJE

maj – lipiec 2022 r.

GMINNE ABC
UDOGODNIENIA
W ZAKUPIE BILETÓW –
WKRÓTCE
W AUTOBUSIE
ZAPŁACIMY KARTĄ LUB
SMARTFONEM

Trwają przygotowania do
wprowadzenia w autobusach
możliwości zakupu jednorazowego biletu czasowego lub
24-godzinnego przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub
smartfona. Montaż urządzeń wykonuje Mennica Polska S.A. Uruchomienie systemu jest przewidziane w trzecim kwartale br.
Aby zakupić bilet w autobusie będzie trzeba na ekranie terminala wybrać bilet, a następnie
przyłożyć do czytnika kartę płatniczą lub smartfon obsługujący
płatności zbliżeniowe. Bilet nie
będzie drukowany, a terminal nie
będzie wydawał potwierdzenia
transakcji. W przypadku kontroli do czytnika kontrolera będzie
trzeba zbliżyć kartę lub smartfon
z włączonym programem płatności. Pasażerowie będą mogli zakupić jednorazowy bilet czasowy
na: 15, 45 i 90 minut oraz krótkookresowy bilet 24-godzinny na
strefę A lub strefy A+B+C+D.

Biletomat na węźle Tulce

10

Obecnie na terenie gminy użytkowany jest jeden biletomat zlokalizowany na węźle
w Tulcach, który umożliwia zakup biletów za gotówkę. Potrzeby zamontowania urządzeń stacjonarnych
umożliwiających
tę formę zakupu biletów zostały zgłoszone przez Gminę także dla węzła w Kleszczewie oraz
dla Gowarzewa. Ponieważ ustawienie i eksploatacja biletomatu
jest działalnością komercyjną, to
warunkiem zainstalowania urządzenia jest deklaracja Gminy pokrycia strat związanych z brakiem zakładanych wpływów za
sprzedaż biletów. Kalkulowane na podstawie obecnych potoków pasażerów kwoty są bardzo wysokie, biorąc pod uwagę
już ponoszone ogromne koszty komunikacji brak możliwości ich pokrycia. Taniej wypada
eksploatacja urządzeń stacjonarnych umożliwiających zakup biletów przy pomocy kart płatniczych i smartfona, na podobnej
zasadzie jak wspomniane wyżej
urządzenia instalowane w autobusach. W odpowiedzi na przedstawione powyżej dwie lokalizacje – wybór ze strony ZTM padł

w pierwszej kolejności na Gowarzewo (przy strażnicy OSP).
Urządzenie pojawi się tam w IV
kwartale br.
W tym samym czasie, tj.
w IV kwartale br., zaplanowane
jest również dostarczenie 2 terminali do zakupu biletów, które będą
zainstalowane w sklepach. Miejsce
instalacji jest uzależnione od woli
przyjęcia terminala przez właściciela placówki handlowej. Poprzez
terminale będzie można zakupić
bilety za gotówkę.
.

DOFINANSOWANIE
OD SAMORZĄDU
WOJEWÓDZKIEGO
DLA GOWARZEWA
I POKLATEK

Gmina Kleszczewo otrzymała dotację w ramach XII edycji
konkursu organizowanego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Pięknieje wielkopolska wieś”, będącego częścią
programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wsparcie dotyczy
dwóch projektów zaproponowanych przez sołectwa Gowarzewo
oraz Poklatki:
– Sołectwo Gowarzewo – dofinansowanie w wysokości 50 000 zł
na zadanie pn.: „Tropikalna wyspa
– rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie”. Projekt przewiduje wyposażenie terenu przy strażnicy w Gowarzewie
w trzy urządzenia placu zabaw zawierające motyw tropikalnej wyspy. Pierwszy element stanowi statek, który przeznaczony będzie dla
najmłodszych mieszkańców wsi.
Dla dzieci starszych przewidziany
jest multifunkcyjny zestaw sprawnościowy, składający się ze zjeżdżalni, mostów oraz drabinek.
Ostatnim elementem nowego placu zabaw będą skały wulkaniczne –
trzy wielokątne bryły z uchwytami
do wspinaczki.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 119 513,02 zł. Na realizację
zadania gmina przeznaczy środki własne w wysokości 34 513,02
zł oraz z funduszu sołeckiego
35 000,00 zł.

– Sołectwo Poklatki – dofinansowanie w wysokości 16 000
zł na zadanie pn.: „Zakątek zabaw w Poklatkach”. W ramach
zadania planowana jest rozbudowa placu zabaw o nowe elementy
tj.: sześciokąt wspinaczkowy, domek zabawowy, huśtawkę wagową, karuzelę, bujak na sprężynie,
zjazd po linie oraz ławkę.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 51 028,20 zł. Na realizację
zadania gmina przeznaczy środki własne w wysokości 8 008,75
zł oraz z funduszu sołeckiego
27 019,45 zł.
Program kładzie duży nacisk
na aktywizację mieszkańców wsi
przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przedsięwzięć dotyczących swoich miejscowości. Ideą
Programu jest, aby mieszkańcy
zgłaszali swoje pomysły i inicjowali chęć realizacji zadań. W działanie zaangażowane są zarówno organy sołectw – zebrania wiejskie
i rady sołeckie, jak i Rada Gminy
oraz Urząd Gminy, który jest koordynatorem programu na terenie
gminy.

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WESPRZE PROJEKT
„ZIMIN GRA
W ZIELONE”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując program
„Błękitno-zielone inicjatywy dla
Wielkopolski” pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Kleszczewo
o dofinansowanie projektu „Zimin gra w zielone – etap I”. Pomysł przedsięwzięcia i materiały niezbędne do złożenia wniosku
pochodzą od mieszkańców Zimina, którzy pragną zachować anonimowość. Dzięki tej inicjatywie
i przyznanym środkom zagospodarowany zostanie fragment terenu przy Szkole Podstawowej
o obszarze 1200 m2, który pełnić
będzie funkcję ogólnodostępnego parku, terenu ekoedukacyjnego
dla uczniów szkoły i mieszkańców,
a także oazy dla ptaków i owadów.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 62500 zł, w tym udział budżetu
Gminy 12.500 zł, dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego to 50.000 zł.
Planowana data zakończenia inwestycji 30 listopad 2022 r.
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PRZEGLĄD GMINNYCH
INWESTYCJI

Trwają procedury przetargowe
dotyczące budowy przedszkola
w Kleszczewie, jeszcze w tym miesiącu nastąpi podpisanie umowy
na opracowanie projektu żłobka
w Tulcach, bliskie finału są również negocjacje dotyczące wykonania projektu adaptacji pomieszczeń budynku gminnego na ul.
Średzkiej w Tulcach (niegdyś lokal
Imago) na potrzeby Domu dziennego pobytu dla seniorów.
Trwa budowa świetlicy w Nagradowicach. Wykonywany jest
montaż instalacji wewnętrznych.
Wykonawcy nie ominęły perturbacje z dostępem do materiałów
budowlanych, min. wydłużył się
termin dostawy dachówki.
W toku jest drugi przetarg na realizację II etapu budowy ulicy Lawendowej i końcowego odcinka ul. Brzozowej w Gowarzewie.
Pierwsze postępowanie musiało zostać unieważnione ponieważ
prawidłowo złożone oferty przekroczyły limit środków przeznaczonych na inwestycję. Wykonawca
budowy ścieżki pieszo-rowerowej
Kleszczewo-Nagradowice (tryb
zaprojektuj i wybuduj) uzgadnia
ostatnie elementy dokumentacji
projektowej i wkrótce złoży wniosek o pozwolenie na budowę.
Mając na względzie przyszłe
konkursy na dofinansowanie inwestycji drogowych Gmina przeznaczyła na najbliższy rok ponad
milion złotych na opracowanie
kolejnych projektów ulic, dróg
i ścieżek rowerowych. Dotąd rozstrzygnięto przetargi i podpisano
umowy o wartości 637 tys. zł.

Budowa kanalizacji w Komornikach

Skatepark w Tulcach
Zakończono montaż paneli fotowoltaicznych, a więc drugiego
po kolektorach słonecznych komponentu programu realizowanego
przez gminy Kleszczewo i Krzykosy, dotyczącego Odnawialnych
Źródeł Energii. W obu gminach
zamontowanych zostało łącznie
329 instalacji fotowoltaicznych,
w tym na terenie naszej gminy
136. Trwa montaż 50 pomp ciepła
– w trakcie naboru zgłosiło się po
25 chętnych w każdej z gmin.
Osobny rozdział należałoby
poświęcić na inwestycje w Komornikach. Mieszkańcy tej miejscowości przeżywają ogromne utrudnienia w związku ze
zbiegiem realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, obejmujących swym zasięgiem dosłownie całą miejscowość. Na trzech
zakresach w Komornikach jest

budowana kanalizacja sanitarna, w całej wiosce trwa jeszcze
budowa nowej sieci wodociągowej, rozpoczęły się również
prace przy rekultywacji stawu,
a w przygotowaniu jest inwestycja dotycząca renowacji parku. Przypomnijmy, że niedawno
wykonawcy zeszli z gruntownej
przebudowy świetlicy ze strażnicą OSP. Po budowie kanalizacji
nastąpi również odtworzenie nawierzchni dróg. Tak szerokiego
zakresu robót, w tak krótkim czasie, nie przechodziła dotąd żadna z miejscowości w naszej gminie. Pochwała za wyrozumiałość
i cierpliwość należy się mieszkańcom. Oceniając przebieg inwestycji należy zwrócić uwagę
na fragment drogi powiatowej
od skrzyżowania przy strażnicy do wiaduktu na A2 – w tym
przypadku Gmina zaproponowała zarządcy Drogi – Powiatowi Poznańskiemu, nowy wariant
odtworzenia nawierzchni, który oznacza nie tylko jej odtworzenie, ale również rozszerzenie
zakresu robót i znaczne poprawienie parametrów ulicy. Niestety oznacza to dodatkowe znaczne
koszty – gmina zaoferowała pokrycie ich połowy – całość przekracza 1 mln zł, czekamy na reakcję Zarządu Powiatu.
Przedstawiając inwestycje kanalizacyjne, należy wspomnieć również o budowie kanalizacji w Tulcach, która już w drugim półroczu
tego roku będzie tłoczyć ścieki z tej

miejscowości do systemu poznańskiego.
Przebudowę sieci wodociągowej
realizuje Zaklad Komunalny – zadanie oprócz wspomnianego zakresu w Komornikach obejmuje
również budowę odcinka sieci przesyłowej – wodociągu z Krzyżownik w kierunku Komornik (zwiększenie średnicy na części kolektora),
a w kolejnym etapie wymianę sieci
wodociągowej na ul. Gospodarczej
w Tulcach oraz wykonanie nowego przyłącza dla osiedla Przylesie
w tej miejscowości.
Wszystkie wymienione powyżej
zadania w zakresie modernizacji
sieci wodociągowej służą poprawie
bezpieczeństwa dostaw wody, nie
tylko w rejonie gdzie są prowadzone, ale dzięki systemowi połączeń
mają wpływ na stabilność systemu
zaopatrzenia całej gminy. Temu
celowi będzie też służył oddany
właśnie do użytku drugi zbiornik
retencyjny w Stacji Uzdatniania
Wody w Kleszczewie.
Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane z udziałem sołectw, to warto wspomnieć o zamontowaniu 2
ramp oraz poręczy do akrobacji na
terenie skate parku w Tulcach. Poniesione dotąd nakłady na budowę
skate parku wynoszą 237.681,51 zł
i zostały poniesione w całości z budżetu gminy, w kwocie tej są środki z funduszu sołeckiego w wysokości 39.544,30 zł.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo
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Z obrad Rady Gminy
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kwietnia 2022 r. odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na której
podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
Uchwała Nr XLI/334/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 8
marca 2022r. przez Cech Zdunów Polskich.
Uchwała Nr XLI/335/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo w Tulcach w rejonie ulicy Nagietkowej i Sosnowej
Uchwała Nr XLI/336/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
w Tulcach w rejonie ulicy Nagietkowej i Sosnowej.
Uchwała Nr XLI/337/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr
114/11, obręb Komorniki
Uchwała Nr XLI/338/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLI/339/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
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maja 2022 r. odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na której
podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
Uchwała Nr XLII/340/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2008
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nadania nazw
ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce.
Uchwała Nr XLII/341/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/275/2010 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo i Tulce.
Uchwała Nr XLII/342/2022 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Gowarzewo.
Uchwała Nr XLII/343/2022 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Komorniki.
Uchwała Nr XLII/344/2022 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Śródka.
Uchwała Nr XLII/345/2022 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4, 462/3, 462/4,498/3, 498/4, 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
Uchwała Nr XLII/346/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLII/347/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.

maj – lipiec 2022 r.
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czerwca 2022 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo, na
której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
• Uchwała Nr XLIII/348/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum
zaufania
• Uchwała Nr XLIII/349/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
• Uchwała Nr XLIII/350/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Kleszczewo za 2021 r.
• Uchwała Nr XLIII/351/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
Rady Gminy na II półrocze 2022 r.
• Uchwała Nr XLIII/352/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2022 r.
• Uchwała Nr XLIII/353/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2022/2023.
• Uchwała Nr XLIII/354/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczewo.
• Uchwała Nr XLIII/355/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
• Uchwała Nr XLIII/356/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Kleszczewie.
• Uchwała Nr XLIII/357/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2022 r.
• Uchwała Nr XLIII/358/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
• Uchwała Nr XLIII/359/2022 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową
Nr 2440P.
• Uchwała Nr XLIII/359/2022 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu zbiornika retencyjnego
w Tulcach.
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Kleszczewo, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za
2021 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kleszczewo za 2021 rok.
A. Zdobylak

AZBEST

Urząd Gminy Kleszczewo przypomina o możliwości złożenia wniosku 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. 618176-017/020/033 wew. 124.
Do wzięcia udziału w programie
uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, posiadające lub mające
w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po złożeniu wniosku do
urzędy gminy właściwego według
miejsca położenia nieruchomości.
Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez
w/w podmioty uprawnione stają się
także rolnicze spółdzielnie produk-
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cyjne, posiadające nieruchomość
na terenie powiatu poznańskiego.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.
Dotacja wynosi 100% na:
demontaż, pakowanie, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających
azbest, transport i unieszkodliwienie.
Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających
azbest pochodzą z budżetu powiatu
poznańskiego, gminy oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit środków do wykorzystania – 57 375 zł.

Wnioski będą przyjmowane
do 12.08.2022 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu
Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest (akt
notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);
• zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);
• pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez
pełnomocnika);

• wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do
pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5
wniosku);
• wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5
wniosku).
Jednocześnie przypominamy, że
Wnioskodawca zobowiązany jest
do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót
budowlanych przynajmniej na 30
dni przed planowanym terminem
ich rozpoczęcia.
Monika Nowicka Kierownik
referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

URZĄD GMINY INFORMUJE
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Wakacje rozpoczęte
1187
uczniów ze szkół
podstawowych
z terenu gminy Kleszczewo i 664
kleszczewskich przedszkolaków oficjalnie rozpoczęło wakacje. W piątek, 24 czerwca we wszystkich placówkach wręczano świadectwa, dyplomy
i gratulacje. W tym roku wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz wziął
udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 klas ósmych w: Zespole
Szkół w Tulcach, Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum
Futurum w Tulcach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ziminie i Zespole
Szkół w Kleszczewie.
Najlepsi absolwenci szkół z rąk
swoich wychowawców i dyrektorów
otrzymali świadectwa oraz nagrody
książkowe. Rodzice zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Nagrodzono też najlepszych uczniów w konkursach tematycznych.
Najlepszym absolwentom wójt
wręczył Nagrodę Gminy Kleszczewo. Laureatami Nagrody zostali:
w Szkole Podstawowej w Ziminie
– Julia Mydlarz, w Szkole Podstawowej w Tulcach – Julia Przybylska, w Szkole Podstawowej w Kleszczewie – Maja Kurasiak, a w szkole
Bonum Futurum – Jakub Kmieciak. Wyróżnienia za specjalne osiągnięcia z rąk wójta otrzymali także:
Maria Grabowska, Maria Graczyk,
Olga Karpińska jako laureaci XXVI
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce;
Zuzanna Jachnik jako laureat XIV
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie
Polsko ta kropla krwi wrzącej”; Alicja Serba, Witold Kostrzewski i Iwona Konieczna jako finaliści XIV
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy

Absolwenci Szkoły Bonum Futurum

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Kleszczewie

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Tulcach
o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”
ze Szkoły Podstawowej w Kleszczewie. Wyróżnionym w Zespole Szkół
w Tulcach został Mateusz Andrzejewski jako laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, a w szkole Bonum Futurum wyróżnieni

to: Jakub Kmieciak – finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Piotr Kachelek – laureat
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR oraz Zofia
Wojtaszek laureat Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego UNDERSTAND. Gratulujemy.

Życzymy wszystkim uczniom
i nauczycielom bezpiecznych wakacji, spokojnego wypoczynku
i samych słonecznych dni oraz
szczęśliwego powrotu do szkoły.
Magdalena Sołtysiak
Kierownik Referatu Oświaty

Absolwenci Szkoły Bonum Futurum
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Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
BIOODPADY WYKORZYSTYWANE DO PROCESU KOMPOSTOWANIA
A. Rodzaje bioodpadów możliwych do zagospodarowania w kompostownikach przydomowych:
•

odpady zielone: trawa, rozdrobnione gałęzie, łodygi, liście, trociny i zrębki. Dopuszcza się dodawanie w niewielkich ilościach kwiatów ciętych oraz
ziemi z doniczek,

•

inne bioodpady: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, np. obierki, skórki (nie jest wskazana zbyt duża ilość bioodpadów typu łuski od cebuli
oraz skórki owoców cytrusowych); odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, np. resztki ugotowanych warzyw, wytłoki po owocach i warzywach;
fusy od kawy oraz od herbaty (pozbawione torebek); łupiny po orzechach; kartony (pocięte).

B. Właściwy dobór bioodpadów do procesu kompostowania:
Bioodpady wykorzystywane do procesu kompostowania powinny być dobierane w sposób umożliwiający jak najlepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów, a tym samym otrzymania wartościowego kompostu. Najważniejszą zasadą jest dbałość o różnorodność i odpowiednią strukturę bioodpadów
w przydomowym kompostowniku. Nie jest wskazane, aby w kompostowanych bioodpadach dominował jeden rodzaj bioodpadu, np. liście czy trawa.
C. Rozdrobnienie bioodpadów w procesie kompostowania:
Rozdrobnienie bioodpadów skraca czas kompostowania. W miarę możliwości należy rozdrobnić bioodpady. Zaleca się, aby wielkość pojedynczych kompostowanych części bioodpadów nie przekraczała kilku centymetrów.
D. Zanieczyszczenia bioodpadów:
Bioodpady wykorzystywane w procesie kompostowania powinny zachować możliwie jak największą czystość. Nie powinno dochodzić do sytuacji, w której
poddawane kompostowaniu bioodpady będą zanieczyszczone innymi odpadami, np. tworzywem sztucznym. Obecność innych odpadów w kompostowanych bioodpadach negatywnie wpłynie na prowadzony proces – w najgorszym przypadku może go nawet zahamować.

KOMPOSTOWNIKI PRZYDOMOWE STOSOWANE DO KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
A. Usytuowanie kompostownika przydomowego:
Usytuowanie kompostownika przydomowego powinno być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
B. Kształt kompostownika przydomowego:
Kształt stosowanego kompostownika może być dowolny (prostopadłościenne, walcowe, rotacyjne itp.), z zastrzeżeniem, że kompostownikiem nie może być wolno leżąca pryzma na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostownik to urządzenie z zamkniętymi ścianami
– np. specjalny pojemnik służący do kompostowania bioodpadów.
C. Materiał wykonania:
Materiał wykonania kompostownika może być dowolny, tj. z palet drewnianych, tworzywa sztucznego (np. z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na podwyższoną temperaturę i wilgoć), z siatki drobnooczkowej, murowany, z betonu itp.
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.
Reakcja NFOŚiGW na sytuację rynkową i wzrost cen paliw
Popularny program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową
termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Dzięki zmianom
program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne
i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie
bieżącego roku.

O

d czasu uruchomienia we
wrześniu 2018 r., program
priorytetowy „Czyste Powietrze”
podlega stałemu monitoringowi,
analizie i ewaluacji – zarówno na
poziomie poszczególnych części
składowych, jak i w odniesieniu do
całej „filozofii” projektu. Efektem są
systematyczne zmiany i ulepszenia,
których podstawowym założeniem
w każdym przypadku jest upraszczanie potencjalnym beneficjentom dostępu do oferty NFOŚiGW.
W bieżącym roku, z uwagi na
szereg wyzwań wynikających
z warunków geopolitycznych, dynamicznej sytuacji rynkowej i skokowo wzrastających cen nośników
energii i materiałów, resort klimatu i środowiska prowadzi zaawansowane prace nad opracowaniem kolejnych zmian w programie „Czyste
Powietrze”. Aktualizacja ma przede
wszystkim stanowić zachętę dla
osób, które będą wnioskować o dotację na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego, tak aby zaplanowana do
realizacji inwestycja w efekcie doprowadziła do znacznego ograniczenia zużycia ciepła niezbędnego
do ogrzania budynku.
– Poprzez program „Czyste Powietrze” nie tylko ochronimy środowisko naturalne i tym samym zdrowie Polaków, ale także zwiększamy
oszczędności finansowe w domowych budżetach – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Ta idea przyświeca nam od
początku realizacji programu, który
jest największym projektem proekologicznym służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju. Cel

pozostaje niezmienny: poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji
do atmosfery gazów cieplarnianych,
natomiast zmiany w elastyczny sposób odnoszą się do rynkowego otoczenia, w którym program „Czyste
Powietrze” obecnie funkcjonuje – dodaje szefowa resortu.
Zgodnie z nazwą program „Czyste Powietrze” dotyczy szeregu działań, których skutkiem ma być zdecydowanie lepszy stan powietrza
w Polsce. Chodzi o systematyczną
i skuteczną eliminację największego
źródła smogu poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów
jednorodzinnych – tak, aby można
było w nich efektywnie zarządzać
energią. Projekt prowadzony przez
NFOŚiGW proponuje nie tylko
wsparcie wymiany urządzeń grzewczych i ocieplenia budynków, ale
także zastosowanie kompleksowych
rozwiązań, w tym dofinansowanie
dokumentacji, na przykład audytu energetycznego, który umożliwia
ocenę stanu domu i wskazuje, jakie
prace należy wykonać, aby budynek
był efektywny energetycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania nowych, przewidzianych
w programie nisko – i zeroemisyjnych źródeł ciepła, jak i technologii, muszą być oczywiste i wymierne, także w sensie ekonomicznym.
– W myśl zasady, że najlepsze jest
to ciepło, którego nie tracimy, robimy
wszystko, aby program, poza wymianą źródła ciepła, stanowił motywację do zwiększenia efektywności ener-

getycznej budynku i w konsekwencji
zmniejszenia jego zapotrzebowania
na ciepło. Chcemy zachęcić potencjalnych beneficjentów do takich działań,
które nie tylko przyniosą efekty środowiskowe, ale docelowo będą wymierną korzyścią finansową, która znajdzie odzwierciedlenie w portfelach
właścicieli domów jednorodzinnych
– zaznacza wiceprezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.
Według planu, najbliższe i najpilniejsze modyfikacje programu
„Czyste Powietrze” mają być wdrożone na przełomie III i IV kwartału 2022 r. Warto dodać, że program jest zarazem przygotowywany
do absorpcji środków zewnętrznych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), stanowiącego kontynuację
dwóch wcześniejszych Programów
Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020
(POIiŚ). W tym zakresie również
trwają jeszcze prace – tak, aby zachowana została maksymalna prostota w aplikowania do programu,
a jednocześnie, aby zaplanowane
środki finansowe mogły być wykorzystane zgodnie z warunkami programów zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
W obliczu coraz większych wyzwań klimatycznych, ekologicznych i ekonomicznych, program
„Czyste Powietrze” będzie systematycznie ewoluował, a poważ-

ne zmiany w jego treści wymagają
wielu uzgodnień ze wszystkimi interesariuszami, w tym również wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
(które są realizatorami programu
w poszczególnych regionach) oraz
z bankami, które – oprócz gmin
– uczestniczą w realizacji programu. Dodatkowym, istotnym czynnikiem jest fakt, że NFOŚiGW na
początku drugiej połowy 2022 r.
planuje wdrożenie nowego programu pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”,
komplementarnego wobec „Czystego Powietrza”. Będzie on bazował na
doświadczeniach i wnioskach z pilotaży skierowanych do właścicieli budynków wielorodzinnych, które od ubiegłego roku są prowadzone
na terenie województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego,
a także śląskiego (gmina Pszczyna).
Kolejnym etapem modyfikacji
w programie „Czyste Powietrze”
(chodzi o drugi etap 3. części, który
uruchomiono 25 stycznia br.) będzie dodatkowe wsparcie dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych. Intencja
tych przyszłych zmian jest taka, aby
beneficjentów wesprzeć nie tylko
finansowo, lecz również wspomóc
ich logistycznie w realizacji niezbędnych inwestycji, służących poprawie jakości powietrza oraz komfortu życia.
Należy przypomnieć, że obecnie w programie „Czyste Powietrze”
można otrzymać z NFOŚiGW dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu w wysokości: do 30 000 zł dla podstawowego
poziomu dofinansowania, 37 000 zł
dla poziomu podwyższonego oraz
69 000 zł dla najwyższego poziomu.
Oferta jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja z NFOŚiGW obejmuje wymianę
starych i nieefektywnych pieców na
paliwo stałe na nowoczesne źródła
ciepła spełniające najwyższe normy,
a także przeprowadzenie gruntownych prac termomodernizacyjnych
budynku, w tym jego ocieplenie
oraz wymianę drzwi i okien.
(Źródło: https://
czystepowietrze.gov.pl/)
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KAS radzi: o czym pamiętać podczas wakacyjnych podróży

• Co i w jakich ilościach możemy
przewozić przez granicę – zarówno wewnątrz Unii Europejskiej (UE) jak i poza nią – jest
ściśle uregulowane.
• Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego czy
podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy lotniczym.
• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przypomina,
co możesz a czego nie powinieneś mieć ze sobą w wakacyjnym
bagażu, tak aby nie narazić się
na przykre niespodzianki.

Gotówka

Jeśli wjeżdżasz do Unii Europejskiej lub z niej wyjeżdżasz i przewozisz co najmniej 10 tys. euro (lub
ich równowartość w innej walucie), musisz złożyć deklarację tych
środków Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Zgłoszenie nie wiąże się z żadnymi opłatami i możesz złożyć je online,
wchodząc na stronę puesc.gov.pl
(link otwiera się w nowym oknie).

Żywność

Z wakacji spędzonych poza UE
nie zawsze będziesz mógł przywieźć lokalne przysmaki.
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Całkowicie zabroniony jest
przywóz żywności pochodzenia
zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin
i nabiału. Takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują
choroby zakaźne u zwierząt.
Niedozwolony jest również
przywóz roślin (np. doniczkowych,
sadzonek lub kwiatów). Mogą być
na nich obecne szkodniki, które
przeniosą się na inne rośliny.
Nie możesz też zabierać ze sobą
dowolnych owoców i warzyw. Dozwolone są jedynie banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle.
Pozostałe owoce będziesz musiał
wrzucić do specjalnego pojemnika
na granicy – zostaną zutylizowane.

Leki

Ile i jakie leki można spakować
do walizki w podróż samolotem
lub innymi środkami transportu,
a za co może grozić kara? Taką informację powinieneś uzyskać np.
w ambasadzie lub na stronach
rządowych danego państwa. Każdy kraj ma w tym zakresie własne
przepisy i ograniczenia.
Jeśli zażywasz leki psychotropowe lub odurzające – powinieneś
uzyskać zezwolenie na ich wywóz

od Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Jeżeli zamierzasz przywieźć leki
z innego państwa, możesz to zrobić,
jednak w ilości max. 5 najmniejszych opakowań danego leku.
Pamiętaj, że nie wolno przesyłać leków w paczkach lub listach.

Prezenty i pamiątki

Towary przywożone na użytek
własny lub rodziny są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna
wartość nie przekracza:
• 300 euro (jeśli podróżujesz samochodem, autobusem lub pociągiem),
• 430 euro (jeśli podróżujesz statkiem lub samolotem).
Więcej informacji znajdziesz na
podatki.gov.pl (strona otwiera się
w nowym oknie).

Wyroby tytoniowe

Przywóz spoza UE
Wyroby tytoniowe przywożone
w bagażu osobistym są zwolnione z należności celnych i podatkowych w ramach następujących limitów:
w transporcie lądowym:
• papierosy – 40 szt., lub

• cygaretki (cygara o masie nie
większej niż 3g/szt.) – 20 szt., lub
• cygara – 10 szt., lub
• tytoń do palenia – 50 g.
w transporcie lotniczym i morskim:
• papierosy – 200 szt., lub
• cygaretki (cygara o masie nie
większej niż 3g/szt.) – 100 szt.,
lub
• cygara – 50 szt., lub
• tytoń do palenia – 250 g.
• Przywóz z krajów UE
• 800 papierosów
• 400 cygaretek (cygara o masie
nieprzekraczającej 3g/szt.), lub
• 200 cygar
• 1 kg tytoniu do palenia.

Alkohol

Przywóz spoza UE
Napoje alkoholowe przywożone
w bagażu osobistym są zwolnione
z należności celnych i podatkowych
w ramach następujących limitów:
• 1 litr alkoholu powyżej 22% albo
2 litry alkoholu do 22% oraz
• 4 litry wina niemusującego oraz
• 16 litrów piwa.
Dla osób zamieszkałych w strefie przygranicznej i członków załóg środków transportowych limity te wynoszą:
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• 0,5 litra alkoholu powyżej 22%
albo 0,5 litra alkoholu do 22%
oraz
• 0,5 litra wina oraz
• 2 litry piwa.
Przywóz z krajów UE
• 10 litrów – alkohol etylowy
• 90 litrów – wino i napoje fermentowane, w tym wino musujące –
60 litrów
• 110 litrów – piwo
• 20 litrów – produkty pośrednie
Pamiętaj! Wwóz wyrobów tytoniowych i alkoholowych do krajów
spoza UE jest uregulowany przepisami tych krajów.

Zwierzęta w podróży

Aby podróżować za granicę ze
swoim pupilem, trzeba spełnić
szereg wymagań i pamiętać o niezbędnych dokumentach. Zasady
różnią się w zależności od gatunku, a także od tego czy odwiedzamy kraj należący do Unii Europejskiej, czy też wyjeżdżamy poza jej
granice.
Przewóz zwierząt domowych do
państw UE jest uregulowany przepisami unijnymi. Zgodnie z nimi
„zwierzę domowe” to takie, które:
należy do jednego z niżej wymienionych gatunków:
• psy,
• koty,
• fretki,

• bezkręgowce (z wyjątkiem
pszczół i trzmieli oraz mięczaków i skorupiaków),
• ozdobne zwierzęta wodne,
• płazy,
• gady,
• ptaki z wyjątkiem drobiu,
• gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności.
• jego przemieszczanie wynika
z konieczności przemieszczenia
się jego właściciela,
• nie może być przeznaczone do
sprzedania lub przekazania innej osobie.
Zwierzę może być przewożone
jedynie przez jego właściciela lub
osobę, która ma od niego pisemne upoważnienie. W przypadku
psów, kotów lub fretek wymagane jest także, by zwierzak posiadał wszczepiony transponder, był
zaszczepiony przeciw wściekliźnie i miał odpowiedni dokument
identyfikacyjny.
Więcej informacji znajdziesz
na:
• granica.gov.pl (link otwiera się
w nowym oknie),
• wetgiw.gov.pl (link otwiera się
w nowym oknie).

Egzotyczne pamiątki

Wracając z egzotycznych wakacji, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie pamiątki przy-

wozimy do kraju. Wiele osób
kupuje biżuterię, torebki i dodatki ze skór zwierząt, muszle, leki
stosowane w medycynie tradycyjnej, regionalne ubrania, ozdoby do mieszkania czy fragmenty dzikiej przyrody. Tymczasem
mogą one zawierać fragmenty roślin lub zwierząt z gatunków zagrożonych wyginięciem,
chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES).
Nielegalny przewóz okazów
chronionych to przestępstwo, za
które grozi kara od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności. Możliwy jest on tylko na podstawie

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

<<<

odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.
Więcej informacji znajdziesz
w serwisie granica.gov.pl (link
otwiera się w nowym oknie).
Asystent Granica
Wybierając się na wakacje, zadbaj o sprawne przejście przez
granicę. Aplikacja Asystent Granica to sprawdzone źródło informacji w podróży. Jest wirtualnym
przewodnikiem po przejściach
granicznych Polski.
Wejdź na granica.gov.pl, pobierz aplikację mobilną i dowiedź się więcej

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 5 lipca 2022 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać
do redakcji najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r.
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Uwaga na fałszywe SMS-y, które
wykorzystują wizerunek MF
• Ostrzegamy przed nową
kampanią
SMS-ową,
w której jest wykorzystywany wizerunek Ministerstwa
Finansów (MF).
• Kliknięcie w link wiadomości prowadzi do strony wyłudzającej dane.
• Resort finansów nie wysyła do podatników tego typu
wiadomości.

L

ink z SMS-a prowadzi do rzekomej ankiety MF, za której

wypełnienie można otrzymać 250
zł. „Aby odebrać nagrodę, oszuści
proszą o wpisanie danych użytkownika na fałszywym panelu logowania do banku” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska
rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Przypominamy, że zarówno Ministerstwo Finansów, jak
i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają do podatników
tego typu wiadomości.

Twój e-PIT już trafił do urzędu
skarbowego. Krajowa Administracja
Skarbowa rozliczyła go za Ciebie
• 2 maja minął termin na złożenie zeznania PIT za 2021 r.
• Podatnicy rozliczający PIT37 lub PIT-38, którzy zapomnieli o tym terminie, mogą
jednak spać spokojnie. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już zatwierdziła
w usłudze Twój e-PIT ich automatycznie wygenerowane
zeznania podatkowe.
• Jeżeli z rozliczenia będzie
wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi ich o konieczności
dopłaty podatku.

J

eśli podatnik nie złożył samodzielnie swojego rozliczenia to
jego zeznanie PIT-37 lub PIT-38
zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT i jest
uznane za złożone 2 maja.
Jeśli z PIT wynika nadpłata podatku, to zwrot otrzymamy najpóźniej do połowy czerwca (tj.
w ciągu 45 dni od złożenia zeznania). Ze statystyk administracji skarbowej wynika jednak, że
zazwyczaj termin ten jest o wiele
krótszy – nadpłaty do kwoty 5 tys.
zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT,
zwracane są w ciągu 7 dni.
Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi nas o konieczności
dopłaty. Od momentu otrzymania
tej informacji mamy 7 dni na za-

Odbiór folii rolniczych

U

rząd Gminy Kleszczewo
26.04.2022 r. zorganizował odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag. 43 rolników złożyło wnioski. Ostatecznie na miejscu zbiórki stawiło się
40 rolników. Oddali oni łącznie
40,3 tony odpadów rolniczych za
łączną kwotę 19.281,14 zł.
Środki na realizację programu
usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm.
Kleszczewo pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Monika Nowicka
Kierownik referatu
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
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płatę. Po upływie tego czasu będą
naliczane odsetki. W ubiegłorocznym rozliczeniu KAS wysłała łącznie ponad 133 tys. takich powiadomień.
Przypominamy, że podatek PIT
płacimy do urzędu skarbowego
wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Jest on wskazany
po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT, ale jego numer można również sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.
pl, lub uzyskać w urzędzie skarbowym (wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP).

Korekta zeznania
Gdyby okazało się, że zeznanie
PIT trzeba skorygować, to można
to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też
w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.
W usłudze Twój e-PIT istnieje
opcja korekty zeznania, zarówno
zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane
dot. ulg czy OPP, której przekazujemy 1% podatku.

***

Uwaga: od 3 do 8 maja br.
z uwagi na automatyczną akceptację zeznań, usługa Twój e-PIT
nie będzie dostępna.
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Mieszkańcy gminy Kleszczewo
Mieszkańcy Mieszkańcy mieszkańcy mieszkańcy mieszkań- mieszkań- mieszkań- mieszkań- mieszkań- mieszkaństali
stali
stali
stali
cy stali
cy stali
cy stali
cy stali
cy stali
cy stali
1995 r.
2000 r.
2005 r.
31.12.2010 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
1. Bugaj
5
9
8
8
7
7
8
8
8
7
2. Bylin
79
84
89
85
81
78
78
78
78
78
3. Gowarzewo
438
455
507
816
1467
1627
1754
2004
2200
2346
4. Kleszczewo
429
428
432
438
532
534
551
600
638
706
5. Komorniki
316
324
335
338
351
349
366
374
387
390
6. Krerowo
240
247
269
253
258
261
267
264
246
249
7. Krzyżowniki
191
201
216
227
233
232
232
232
237
234
8. Lipowiec
24
27
25
23
20
19
19
18
17
17
9. Markowice
226
234
234
220
244
246
246
248
260
269
10. Nagradowice
423
403
375
372
370
362
351
353
340
316
11. Poklatki
155
160
162
167
181
186
196
203
245
263
12. Szewce
68
63
71
76
79
78
79
82
81
82
13. Śródka
232
235
238
284
296
293
293
297
301
319
14. Tanibórz
41
40
35
45
85
99
103
119
122
131
15. Tulce
960
1144
1638
2290
2779
2856
2883
2942
3074
3229
16. Zimin
293
289
281
298
311
312
314
314
311
325
Razem:
4120
4343
4915
5940
7294
7539
7740
8136
8545
8961

l.p.

miejscowość

Zawieranie małżeństw
od konkordatu Urząd
Stanu Cywilnego
w Kleszczewie

Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Małżeństwa zarejestrowane
w księdze
małżeństw
29
28
21
28
34
25
35
47
50
51
61
59
52
46
34
37
39
60
56
49
57
50
57

W tym ilość
ślubów
cywilnych
5
2
3
1
0
0
4
6
6
10
10
12
11
15
7
14
11
18
13
7
19
23
31

Najpopularniejsze
imiona nadawane
noworodkom

N

ajpopularniejsze
imiona nadawane noworodkom
w 2021 roku zameldowanym na
terenie gminy Kleszczewo:
Iga, Aleksandra, Antonina, Marcelina, Oliwia, Łucja, Zofia
oraz
Aleksander, Jan, Leon, Marcel,
Michał, Szymon, Stanisław, Wojciech.

Urodzenia i zgony
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Urodzenia
81
94
86
103
111
73
95
105
82
116
118
103
129
131
132
142

Zgony
35
48
37
60
35
38
39
52
50
29
43
50
42
53
44
56

Liczba zameldowanych
cudzoziemców
na terenie Gminy
Kleszczewo
Rok
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.

Liczba zameldowanych
cudzoziemców
26
40
65
142
218
157
204
215
207
153

Najstarsi
mieszkańcy

N

ajstarsza mieszkanka gminy
Kleszczewo urodziła się 30
sierpnia 1924 roku.
Najstarszy mieszkaniec gminy
urodził się 01 lipca 1928 roku.
Wśród seniorów przeważają kobiety.
Wg stanu ludności na 31.12.2021 r.

mieszkańcy stali
31.12.2021

6
65
2556
759
394
252
234
17
277
308
284
86
345
134
3385
333
9435

Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Kleszczewie
Rok
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.

Akty urodzenia
Akty
Rejestracja
typowe
nietypowa
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
2
0
3
0
3
0
3
1
8
0
4
1
5
0
6
0
12
0
16
0
9
0
24
0
21
1
26

Akt typowy – akt urodzenia
dziecka, które urodziło się na terenie
gminy Kleszczewo.
Rejestracja nietypowa – akt urodzenia sporządzony w oparciu o decyzję administracyjną, orzeczenie sądu,
protokóły uznania ojcostwa, transkrypcje /wpisanie/ aktów sporządzonych za granicą do księgi polskiej.

Rok

małżeństwa

zgony

2000 r.

28

19

2001 r.

21

16

2002 r.

28

19

2003 r.

34

29

2004 r.

25

23

2005 r.

35

25

2006 r.

47

27

2007 r.

50

26

2008 r.

51

17

2009 r.

61

31

2010 r.

59

20

2011 r.

52

20

2012 r.

46

26

2013 r.

34

24

2014 r.

37

22

2015 r.

39

16

2016 r.

60

25

2017 r.

56

28

2018 r.

49

11

2019 r.

57

38

2020 r.

50

28

2021 r.

57

29

Dowody osobiste do wymiany

U

rząd Gminy Kleszczewo uprzejmie informuje, że według stanu na 31. 12.2021 r. 354 osoby zameldowane na terenie gminy
Kleszczewo posiada nieważne dowody osobiste. Do 31 marca 2022 r.
ważność utraci kolejnych 120 dowodów osobistych.
Wnioski dowodowe można składać osobiście w wybranym przez siebie organie gminy na terenie kraju.
Opr. K. Rybicka
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DNI GMINY KLESZCZEWO

Dni Gminy wróciły!
Po dwóch latach przerwy związanej z pandemią koronawirusa – Dni Gminy Kleszczewo wróciły do kalendarza
imprez. Święto naszej małej ojczyzny odbyło się w niedzielę, 3 lipca i od godzin popołudniowych cieszyło się sporym
zainteresowaniem publiczności.

C

zęść rekreacyjna skierowana była przede wszystkim do
młodszych uczestników, ale i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.
Bezpłatny park dmuchańców, animacje na szczudłach, postaci bajkowe, brokatowe tatuaże i kolorowe
malunki na twarzach sprawiły maluchom sporo radości. Podczas festynu można było dowiedzieć się
ciekawych informacji na temat adopcji czworonogów – dzięki Schronisku dla zwierząt w Skałowie, czy
podpytać o program „Czyste powietrze” w stoisku Urzędu Gminy w Kleszczewie. Tutaj dzieci tworzyły też swoją rysunkową galerię,
a dorośli mogli wziąć udział w konkurcie wiedzy o gminie. Odbyły się także warsztaty ogrodnicze
pod namiotem LGD Trakt Piastów,
a wszyscy chętni mogli wykonać
sobie serię pamiątkowych zdjęć
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w bezpłatnej fotobudce. Na uczestników czekały także stoiska gastronomiczne i handlowe. Nad bezpieczeństwem wydarzenia czuwała
Ochotnicza Straż Pożarna z Kleszczewa a także profesjonalna ochrona.
Część koncertowa rozpoczęła się
od prezentacji lokalnych artystów
z zespołu Kleszczewianie, po czym na
scenie pojawili się artyści z Teatru Fuzja z pełnym radosnej energii koncertem „Pograjki” dla dzieci. Wyjątkowym talentem wokalnym pochwaliła
się młoda, bo zaledwie szesnastoletnia
solistka – Martyna Kaczmarek Rogacz. Przed występem gwiazdy wieczoru Wójt Gminy Kleszczewo –
Bogdan Kemnitz wręczył nagrody
zwycięzcom konkursu „Znam gminę,
w której mieszkam”. Pierwsze miejsce
zajął Marek Kończal, a kolejne Renata
Stasiłowicz i Małgorzata Tylkowska.
Punktem kulminacyjnym programu Dni Gminy był koncert w wykonaniu legendy polskiego rocka, obdarzonego niepowtarzalnym głosem
i charyzmą – Krzysztofa Cugowskiego. Artysta wystąpił już po raz drugi
przed kleszczewską publicznością,
zabierając widzów w niezwykłą podróż przez swoje największe przeboje – tym razem w towarzystwie
znakomitych
instrumentalistów
z Zespołu Mistrzów. Wieczór zakończył się widowiskowym pokazem fajerwerków.
MF

23

>>>

NASZE SPRAWY

maj – lipiec 2022 r.

Tulecki Rajd Rowerowy 2022 – „Wiosna ”

„J

24

ak co roku o tej porze, rajd
rowerowy zorganizować
może?”. Przepraszam za to pierwsze zdanie, ale poeta na klawiaturze mi się włączył i nie umiałem wyłączyć. Dopiero kiedy syn
wrócił ze szkoły, to mi to ogarnął. Poniżej postaram się Państwu w kilku zdaniach przybliżyć
wydarzenie, jakie miało miejsce w Tulcach, w maju bieżącego
roku. Z góry przepraszam wszystkich, którym nie odpowiada żartobliwy, mam nadzieję, ton tego
tekstu, ale inaczej nie potrafię.
Cała relacja przedstawia same fakty „autentyczne”, chyba że są zmyślone przez autora w celu zwiększenia efektu całości tekstu.
Tego roczny rajd otwierający sezon rowerowy w „Państwie Tuleckim” (Państwo Tuleckie – autonomia w powiecie poznańskim,

biem pocztowym, a także kurierem
opcja „poranek”. Mimo licznych
zgłoszeń, na obie trasy wyznaczo-

zarządzana autokratycznie przez
Panią Prezydent Mirosławę Rutkowską) został wyznaczony na sobotę 28.05.2022 r., o bladym świcie,
na godzinę 10:00. Pani Prezydent
Mirosława nie śpi już od 4:00, wiec
dla niej to już po obiedzie. Łaskawie wyraziła zgodę na tę godzinę,
po licznych petycjach mieszkańców i przyjętych drobnych podarunkach. Ale o tym nie mówcie
nikomu bo Pani Mirka chce uchodzić za personę nieprzejednaną.
Na rajd zapisała się rzesza chętnych
poprzez różne środki przekazu.
Zgłoszenia wpływały drogą telefoniczną, listowną, mailową, gołę-

ne w tym roku przez organizatorów, na starcie pojawiła się garstka
ok. 40 najwytrwalszych rajdowców
z przedziału wiekowego 7 – 82,5
lat. Frekwencja zapewne spowodowana była pogodą, która mimo zamówienia, opłacenia, postraszenia
i gwarancji bankowych nie dopisała w pełni. Ale za pogodę w tym
roku nie ja odpowiadałem, więc to
pogoda będzie musiała się tłumaczyć przed Panią Mirką. Dzięki renomie i nagłośnieniu tego wydarzenia, pojawili się także znakomici
goście z Kruszewni i południowo –
zachodnich rubieży województwa
wielkopolskiego, powiatu wolsz-

tyńskiego, gminy Przemęt. Wszyscy chętni, którzy dotarli na rajd
wybrali trasę nr 1 – tę dla aktyw-

nych. Rajd trasą nr 2 miał zostać
poprowadzony przez najlepszą animatorkę zabaw przeróżnych Panią
Mirkę, ale z braku chętnych został
odwołany i nasza Pani Prezydent
mogła zająć się tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli rządzeniem
i wydawaniem poleceń. A czterema ludźmi już można trochę podyrygować.
W tym akapicie opiszę Państwu
przebieg trasy, gdyby ktoś z nieobecnych również chciał przeżyć
przygodę, ale tylko we własnym,
najlepszym gronie i przez siebie
wyznaczonym terminie. Trasa naszego rajdu wiodła ulicami Tulec
w kierunku kościoła, a następnie
drogami polnymi do Robakowa.
W Robakowie na rondzie skręciliśmy w lewo i dalej poruszaliśmy
się ulicą Poznańską, piękną ścieżką rowerową. Na rondzie w Robakowie nie obyło się bez małej wywrotki. Młoda Pani rajdowiec zbyt
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ostro weszła w zakręt i zadziałała na nią siła odśrodkowa, która
nie została odpowiednio zniwelowana za pomocą układu hamulcowego ręcznego i właściwego
wychylenia. Młoda adeptka sztuki rowerowej nie poniosła znacznych obrażeń. Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
który był w obwodzie nie został
wezwany. Ucierpiała znacząco jedynie albo aż duma młodej damy,
gdyż całe zdarzenie widziało kilku
młodych chłopaków. Dalsza trasa,
już bez większych przygód, wiodła aż do miejscowości Dachowa,
gdzie koło pamiątkowego krzyża
skręciliśmy w prawo w ulice Klonową. Jadąc dalej prosto wjechaliśmy do lasu w Robakowie. W lesie nie doskwierał już nam wiatr,
a przyświecające słoneczko nam
przygrzewało. Przy leśnictwie Drapałka zaplanowany został przystanek na regenerację i drobny posiłek z własnych zapasów – czyli kto
co przytachał to wszamał. Po piętnastu minutach zainteresowały się
nami mrówki z pobliskiego mrowiska i musieliśmy przerwać nasz
popas i ruszyć w dalszą podróż. Po
drodze minęliśmy Obserwatorium
Astrogeodynamiczne w Borówcu
i udaliśmy się do celu naszej wyprawy czyli domniemanej fabryki
Messerschmitta / Focke-Wulf ’a. Na
miejscu część uczestników wyprawy archeologicznej przejechała na
rowerach przez środek ruin. Inna
grupa zwiedzała analogowo bez roweru, a ostatnia, która nie odważyła się wejść do wnętrza obiektu
objechała atrakcję dookoła. Po zaspokojeniu genu archeologa i odkrywcy wyruszyliśmy w drogę powrotną przez las i ulicę Szeroką do
Robakowa i docelowo do Tulec.
W lesie doszło do kilku zaginięć
co bardziej niecierpliwych i w gorącej wodzie kąpanych rajdowców.
Ale spieszę z wyjaśnieniami odnaleźli się nieświadomi, że byli poszukiwani.
Droga powrotna zleciała „jak
z bicza strzelił”. Wszystkich uczestników do Tulec gnała chęć spróbowania wyśmienitej grochówki
Pani Elżbiety Dziurki z Karczmy
pod Dębami w Komornikach, która jest już znana nie tylko w „Państwie Tuleckim”. Na nic były prośby przewodnika stada rajdowego
(to ja) o jedność w grupie. Niestety doszło do rozłamu i do miejsca
zbiórki wróciliśmy już mocno podzieleni. Część rajdowców koń-

czyła już zupę i zabierała się do
drożdżówek, a ostatni uczestnicy
z wyciągniętymi językami docierali do mety. Na miejscu czekała na
wszystkich uśmiechnięta Pani Prezydent z chochlą w ręku, nie żeby
karcić, ale nagradzać poniesiony
trud strawą. Nie dajcie się jednak
zwieść temu pozornemu obrazowi Pani Mirki. Chochla w jej ręku
to śmiercionośne narzędzie i lepiej
w mniejszej grupie bez światków się
do Niej nie zbliżać. Każde nieodpowiednie słowo na temat funkcjonowania „Państwa” lub panujących
w nim porządków karane jest przynajmniej dziesięcioma uderzeniami
chochli w potylice i na odchodne
raz w cztery litery. Po uzupełnieniu
straconych kalorii, nabraniu kliku
na zapas i uzupełnieniu płynów zaczęły się wywiady w telewizji. Na
pierwszy ogień rzuciła się nasza
gwiazda medialna Pani Mirosława. Następnie w łaskawości swojej
udzieliła zgody fotoreporterowi na
porozmawianie jeszcze z kilkoma
wcześniej przygotowanymi mieszkańcami, z którymi ćwiczenia były
prowadzone od tygodnia. Patronat
medialny nad rajdem objęła „Telewizja STK” ze Swarzędza, gdzie
można obejrzeć krótką relację z naszego wydarzenia.
Dla najmłodszych uczestników
przygotowane zostały małe gadżety zasponsorowane przez włodarzy gminy i przytargane na służbowym rowerze pół automatycznym,
w który wyposażona jest nasz chluba i Gwiazda Poranna Pani Mirka.
Rozdysponowaniem tychże zajęli
się niezawodni dystrybutorzy i rozkładcze stołów i krzeseł Panowie

Jarosław i Krzysztof. Drożdżówki i napoje były dystrybułowane
przez przemiłe Panie Henię i Oksanę. A propos stołów. Na naszym
wydarzeniu udało się wreszcie pochwalić najnowszym nabytkiem
sołectwa, a mianowicie rozkładanymi stołami cateringowymi. Zostały one zakupione z funduszu
sołeckiego, po oddaniu na ten projekt miliona trzystu tysięcy głosów,
mimo że nasza wieś liczy sobie tylko około 3385 obywateli – stan na
31.12.2021 r.. Nie ważne – nikt nie
sprawdzał listy obecności. Mam
nadzieję, że każdy z czytających
zdania powyżej rozumie, że został
tu zastosowany celowy zabieg przesady literackiej mający na celu wywołanie uśmiechu na Państwa obliczach, w tych inflacyjnych czasach.
Na zakończenie relacji z naszej wyprawy archeologicznej należą się podziękowania dla wszystkich uczestników, pomagierów
i organizatorów, którzy brali czynny i bierny udział w tym wielkim
przedsięwzięciu. Tym biernym trochę mniejsze. Wszystkim wspomagaczom przewodnika stada rajdu na przedzie i na tyle – Wielkie
Dzięki. Szczególne podziękowania należą się naszej wielkiej acz
niewielkiej przywódczyni, nie czytać przy wódce, bo głodnemu to
wszystko się kojarzy, Pani Prezydent Mirosławie Rutkowskiej. Ona
to światłym swoim przewodnictwem, radą i mądrością ogarnia całość naszej społeczności. Parafrazując słowa z największej polskiej
komedii „Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego sołectwa, Pani Prezydent Miro-
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sława Rutkowska. Ciągle pracuje!
Wszystkiego przypilnuje i jeszcze
inni, niektórzy, wtykają jej szpilki.
To nie ludzie, to wilki! To piszę ja
prosty szary żuczek żyjący w cieniu
i z ochłapów stołu Pańskiego. Niech
żyje nam Pani Prezydent sto lat!”.
Dla wszystkich którzy rozpoznają
z jakiego dzieła został zaczerpnięty
powyższy parafrazowany cytat czeka nagroda. Uścisk dłoni i łagodne
poklepanie po pleckach przez Panią Mirkę przy bramie jej posesji.
Zapraszam do zabawy.
Na zakończenie chciałbym
wszystkich już dzisiaj zaprosić na
jesienną edycję rajdu rowerowego,
która planowana jest w pierwszych
tygodniach września. Rajd w zarysach odmętów mojej świadomości
przewidziany jest na dwa etapy i zapowiada się na dość długi. Pomysł
został zapodany na opisywanym
rajdzie przez wieloletniego i oddanego sprawie „rowerowości” gościa
z zaprzyjaźnionej gminy sąsiedniej,
który boi się brzytwy. Proszę przez
okres letni się hartować. Ćwiczymy
przede wszystkim nogi, ale nie zapominajmy o nawodnieniu i ogólnym zdrowym odżywianiu.
Całość relacji zakończę innym
znanym i często stosowanym na
łamach tej gazety stwierdzeniem
„Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni”. Do zobaczenia na szlaku
oczywiście rowerowym i połamania szprych.
Damian Reymann
z Prezydent
autonomicznego „Państwa
Tuleckiego” Panią
Mirosławą Rutkowską oraz
Radą Sołecką wsi Tulce
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Dzień Dziecka
taty kreatywne dla mam i dzieci.
Dzieci z pomocą mam wykonały niezwykłe prezenty dla nich –
szkatułki na biżuterię oraz podkładki pod filiżanki metodą
decoupage. Atrakcją dla dzieci
było za to piana party!
Dzień Dziecka to dobra okazja do świętowania, 1 czerwca
zorganizowaliśmy specjalne wydarzenie dla naszych dzieci. Były
animacje i zabawy oraz pizza,
sztuczny śnieg i kolorowe szaleństwo z proszkami holi.

Spotkanie z ratownikiem medycznym
i WOPR
20 maja Rada Sołecka Kleszczewa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Kleszczewie, WOPR Wielkopolska oraz Panem Marcinem
Bączykiem – ratownikiem medycznym zorganizowała warsztaty dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa podczas wypoczynku
nad wodą oraz pierwszej pomocy. Podczas spotkania dzieci
otrzymały odpowiedzi na swoje pytania, ale także dowiedziały się, jakie zagrożenia czekają
na nas podczas wakacji i jak im
zapobiegać.
Z okazji Dnia Matki, we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie zorganizowaliśmy warsz-
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4 czerwca Rada Sołecka Kleszczewa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Kleszczewie oraz fizjoterapeutką
– Panią Eweliną Gurbin zorganizowała warsztaty wspierania roz-

Fizjoterapie

Dzień Matki
woju dziecka i prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia. Uczestniczki
otrzymały odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania, a cało-

ści towarzyszyło mnóstwo ćwiczeń
praktycznych. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.
Sołectwo Kleszczewo
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Teatralne rozpoczęcie lata

T

eatralnie rozpoczęła się coroczna Akcja Lato w naszej
gminie. 24 czerwca, na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, zawitały dwa teatry ze spektaklami
plenerowymi w ramach projektu
„Teatr w małym mieście”.
W piątkowe popołudnie wystąpił Teatr Łata. “Morskie opowieści” to spektakl bez użycia
słów, utrzymany w konwencji teatru ruchu i klaunady. Dzięki lekkiej formie był wspaniałą atrakcją dla całych rodzin. Spektakl
opowiada historię pary bohate-

rów, którzy nie mogąc zaciągnąć
się na żaden okręt postanawiają wziąć los we własne ręce i zbudować statek, na którym wyruszą
w rejs. Jak to bywa na morskich
szlakach – czeka ich tam mnóstwo przygód. Spektakl podbija
publiczność w kraju i za granicą
– prezentowany był na Międzynarodowych Festiwalach Teatralnych dla Dzieci i Młodego Widza
w Austrii i Palestynie.

Kiedy zapadł zmierzch przed
licznie zebraną publicznością zaprezentował się Teatr Ewolucji Cienia. Spektakl kostiumowy
„Zapomniana historia” dotknął
uniwersalnego problemu władzy,
a powstał w oparciu o autentyczną historię z XI wieku, kiedy to
cesarz Henryk IV i papież Grzegorz VII walczyli o przywództwo
w świecie chrześcijańskim. Ciekawostką jest fakt, iż w przedstawie-

niu użyto autentycznych tekstów
Dictatus Papae oraz klątwy, jaką
nałożono na cesarza Henryka IV.
Udział w wydarzeniach był
bezpłatny. Całość odbyła się
dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Fundacji PZU, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
MF
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Sezon artystyczny – podsumowany

15

czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie odbyło się Podsumowanie Sezonu Artystycznego
2021/2022. Była to, po dwuletniej
przerwie związanej z pandemią,
znakomita okazja do poznania naszych lokalnych talentów.
Na scenie zaprezentowali się się
młodzi uczestnicy zajęć wokalnych
oraz adepci gry na pianinie, którzy przygotowywali się do występu
pod czujnym okiem instruktorki –
Agnieszki Halickiej. Wśród wykonawców nie zabrakło też gitarzystów
– podopiecznych Michała Chrzanowskiego. Dla większości młodych artystów był to pierwszy występ przed tak liczną publicznością.
Wydarzeniu towarzyszyła także
wystawa. Wyeksponowano prace
powstałe podczas warsztatów rękodzielniczych, które w Tulcach prowadzi dla osób dorosłych Agnieszka
Kalferszt, a także dzieła wykonane
przez dzieci podczas zajęć plastycznych i przez dorosłych w pracowni
ceramiki, pod opieką Marii Piekarz
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– Gowarzewskiej. Wystawa czynna
będzie do końca wakacji.
Od września startuje kolejny sezon zajęć artystycznych. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu już teraz
zaprasza do udziału.
MF
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Dzień dziecka z kulturą

O

bchody Międzynarodowego
Dnia Dziecka stały się pretekstem do zorganizowania spektaklu dla najmłodszej widowni,
który odbył się 29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie.

“Co się dzieje na drugie stronie
kuli ziemskiej” to opowieści oparte na baśniach hinduskich, które pokazują mało znany, ale fascynujący świat książąt i księżniczek,
braminów i egzotycznych zwierząt: tygrysów, słoni, papug, węży

i szakali. Zabawne i pouczające
opowieści, działające na zmysły
wzroku i słuchu, są cennym źródłem poznania indyjskiej kultury. Ten tajemniczy świat pokazał
najmłodszym Mandar Purandare,
urodzony w Indiach aktor i muzyk. Dokonał tego także za sprawą
nastrojowych dźwięków hindu-

skich instrumentów – tabli, klarnetu i harmonii.
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny. Spektakl prezentowany
był przez Fundację Barak Kultury w ramach zadania publicznego „Spotkania z Teatrem”, współfinansowanego ze środków Powiatu
Poznańskiego.
MF

Aktywny dzień dziecka

D

zień dziecka można spędzić aktywnie. Przekonali
się o tym uczestnicy festynu, który odbył się 28 czerwca w Kleszczewie.
Pogoda tego dnia nie sprzyjała plenerowym zabawom, ale nie
przeszkodziło to w zapewnieniu
atrakcji na świeżym powietrzu.
Wariacje z kolorowym proszkiem
holi, duże bańki i sztuczny śnieg
sprawiły najmłodszym sporo radości. Pozostałe punkty programu,
a były to różne animacje, konkurencje sprawnościowe, warsztaty
i zabawy na dmuchańcach – przeniesione zostały do hali.

Organizatorem wydarzenia był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie, przy wsparciu wolontariuszy – Anity Błażejewskiej
i 8. DH Pasieka z Kleszczewa. Udział
w festynie był bezpłatny.
MF
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Rodzinna majówka

T

egoroczna gminna „Majówka” odbyła się 7 maja w Tulcach
i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Wydarzenie miało charakter festynu rodzinnego, nie zabrakło więc

30

różnych atrakcji. Pogoda sprzyjała.
Skorzystać można było z animacji,
zabaw i konkurencji sprawnościowych, fotobudki, brokatowych tatuaży czy choćby z dużego wyboru
dmuchańców – zarówno dla młod-

szych, jak i starszych uczestników.
Była to też okazja do uzyskania bezpłatnej konsultacji dietetycznej, czy
poznania tajników sztuki Capoeira.
Na przybyłych czekały również stoiska gastronomiczne i handlowe.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a całość zorganizował
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.
MF
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Pierwsza pomoc

3

czerwca w Kleszczewie, a 13
czerwca w Tulcach – odbyły
się warsztaty z pierwszej pomocy
przedmedycznej. Przeznaczone były
dla dzieci w wieku 8-12 lat. Uczestnicy poznali zasady udzielania
pierwszej pomocy, dowiedzieli się

jak pomóc innym w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
Udział w warsztatach był bezpłatny, a zorganizował je Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.
MF
Fot. AB
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Ukraińska nuta

13

maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie wystąpił POSTMAN – ukraiński muzyk i songwriter.
Artysta już od 2017 roku jeździ
po całej Europie z koncertami, od Ukrainy po Holandię, gościł na wielkich festiwalach oraz
w małych klubach – miasteczkach
i wsiach. Przed rokiem ukazała
się druga studyjna płyta Postmana zatytułowana „City Freak”. Artysta śpiewa w języku angielskim
i ukraińskim. Postman jest jednym z najciekawszych przedstawicieli fali nowej ukraińskiej muzyki,
jest też wnikliwym obserwatorem
codziennego życia, wrażliwym na

relacje międzyludzkie. Swój koncert prowadził w języku polskim,
a trzeba przyznać, że jest mistrzem opowieści – potrafi rozbawić do łez, ale też wzruszyć i dać
do myślenia. Koncert z pewnością
spodobał się fanom grania spod
szyldu Boba Dylana.
Podczas koncertu odbyła się
zbiórka pieniędzy #napomocUkrainie – PCK (zebrano 160 zł),
a i sam Postman przekazuje także
część swoich honorariów na konto
organizacji, która pomaga ofiarom
wojny na Ukrainie: https://savelife.
in.ua/en/ .
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.
MF
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PROSTO Z PÓŁKI
WOJCIECH ROGACIN

„ZEŁENSKI:
BIOGRAFIA”

Wołodymyr Zełenski. Jego
nazwisko od kilku tygodni jest
na ustach całego świata. Ile wiemy o charyzmatycznym przywódcy kraju, którego niezłomna
walka o wolność budzi powszechny szacunek?
Tej postaci nie trzeba przedstawiać. Popularny aktor komediowy, który zagrał rolę prezydenta, a następnie naprawdę
nim został. Prezydent, który stał
się mężem stanu oraz symbolem
walki o wartości demokratyczne,
naśladowany przez największych
politycznych graczy. Już teraz historia jego życia to fascynujący

kami? W jaki sposób żydowskie
pochodzenie wpłynęło na jego
dalsze wybory? Co mówią o nim
ci, którzy go znali, zanim zyskał
sławę? Jak wyglądała jego droga
do kariery aktorskiej, a nawet –
celebryckiej? Kiedy i dlaczego Zełenski zdecydował się wkroczyć
do świata polityki i w jaki sposób zdobył tak ogromne poparcie
społeczne? Jakim przywódcą był
przed wybuchem wojny? Ale także: jaki jest w życiu prywatnym
i czy oliwkowy to naprawdę jego
ulubiony kolor? Opowieść o niezwykłej drodze przebytej od studenta prawa, rozśmieszającego cały kraj aktora i kabareciarza,
po przywódcę politycznego, z którym liczą się najważniejsi zachodni politycy.
Źródło: Wielka Litera

MAŁGORZATA GOŁOTA

„ŻYLETKĘ ZAWSZE
NOSZĘ PRZY SOBIE”
„Lektura obowiązkowa, ważniejsza od wszystkich lektur
z podstawy programowej języka
polskiego”.
Paweł Lęcki

zapis dojrzewania do roli, o którą jeszcze jakiś czas temu nikt
by go nie podejrzewał: przywódcy państwa, które odważnie przeciwstawiło się rosyjskiej agresji.
Jak wyglądało dzieciństwo
prezydenta Ukrainy, jego dom
rodzinny oraz relacje z rówieśni-

„Głęboko wierzę w to, że ludzie
generalnie nie chcą umierać. Ale
ci sami ludzie w określonych sytuacjach nie mogą kontynuować życia”. Brunon Hołyst, profesor nauk
prawnych, suicydolog
Z
DANYCH
KOMENDY
GŁÓWNEJ POLICJI WYNIKA, ŻE Z ROKU NA ROK ROŚNIE LICZBA PRÓB SAMOBÓJCZYCH
PODEJMOWANYCH
PRZEZ MŁODYCH LUDZI.

Tydzień Bibliotek 2022

Z

inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, każdego roku w dniach 8-15 maja
odbywa się Tydzień Bibliotek. Uroczystość rozpoczyna się 8 maja, kiedy swoje święto obchodzą wszyscy
bibliotekarze. Jest to bardzo ważny
czas nie tylko dla samych bibliotekarzy, ale przede wszystkim dla miłośników czytania. W tych dniach
uczniowie naszych szkół uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych.
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Podczas tych zajęć dowiedzieli się
dużo ciekawych rzeczy na temat samej biblioteki oraz pracy bibliotekarza. Bardzo duże zainteresowanie
zajęciami okazały dzieci klas I –
III i przedszkolaki, którzy zadawali dużo pytań. W kolejnych dniach
obchodów „Tygodnia Bibliotek”,
dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości lektur uczestnicząc w konkursach, rozwiązując
zagadki, łamigłówki i rebusy. Nie

ka dla wszystkich – młodych, którzy zmagają się z doświadczeniem depresji, ale i tych, którzy im
w tym jakkolwiek towarzyszą.
Małgorzata Musiał

ROŚNIE TEŻ LICZBA SAMOOKALECZEŃ.
Dzieci często boją się, że zostaną niezrozumiane, że ktoś je oceni
jako słabe, leniwe, głupie, uważają,
że zawiodły swoją rodzinę. Przede
wszystkim jednak boją się, że o ich
chorobie dowiedzą się inni. Wstyd
jest tu czynnikiem kluczowym.
Bardzo ważne jest głośne mówienie o tym, czym jest depresja
i do czego prowadzi, jeśli jest nieleczona.
TA KSIĄŻKA JESZCZE NIGDY
NIE BYŁA TAK POTRZEBNA.
Ta książka to manifest wołający o ratunek dla naszych dzieci.
To my urządziliśmy im świat, który boli, przeraża i prowokuje do
ucieczki (...) Ale dzieci nam mówią: żyletka będzie niepotrzebna,
gdy znajdzie się ktoś, kto zechce
porozmawiać.
Ewa Woydyłło-Osiatyńska
Wiem, jakim wyzwaniem dla rodziców jest usłyszeć od swojego
dziecka „Nie chcę żyć”. (...) To książ-

• Marcin Łokciewicz (nauczyciel wychowawca w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze),
• dr n. med. Maciej Klimarczyk (specjalista psychiatra i seksuolog),
• dr hab. n. med. Barbara
Remberk (psychiatra),
• Przemysław Zakowicz (lekarz rezydent psychiatrii dzieci
i młodzieży),
• Prof. Brunon Hołyst (pionier wiktymologii i suicydologii
w Polsce)
• Paulina Dąbrowska (psychoterapeutka, trenerka, socjoterapeutka, konsultantka telefonu
zaufania 116 111)
wyjaśniają, dlaczego tak wielu
młodych ludzi choruje właśnie
teraz i jak nie dopuścić do najgorszego – samobójczej śmierci
młodego człowieka.
Pandemia COVID 19 dobitnie pokazała, że dziecko izolowane od grupy rówieśniczej, od
nauczyciela, pozbawione możliwości wyjścia z domu i zwykłego
kontaktu społecznego, doznaje
jakiejś formy przewlekłego stresu. W związku z tym o wiele gorzej znosi bodźce, które wcześniej
nie były dla niego stresogenne.
Źródło:
Wydawnictwo Filia
Wybrała V.L.
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zabrakło głośnego czytania bajek,
były też bajki w języku ukraińskim.
Z pierwszą wizytą do bibliotek
w Kleszczewie i w Tulcach przybyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola artystyczno-plastycznego
PLASTYŚ z Tulec. Mamy nadzieję,
że będzie to początek ich przygody
z książką i biblioteką.
Podczas świętowania miało miejsce
wręczenie odznak i przyjęcie w poczet
Małych Czytelników – najmłodszych
dzieci z przedszkola Wesołe Skrzaty oraz przedszkolaków z grup „0”
z przedszkola Leśny Zakątek.
Tegoroczne święto bibliotek odbyło się pod hasłem „Biblioteka –

świat w jednym miejscu” i to było
tematem przewodnim wszystkich
spotkań w bibliotekach. Program
ten miał na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększanie prestiżu zawodu
bibliotekarza.
W ramach obchodów Tygodnia
Bibliotek zaprosiliśmy dzieci z klas
I – III na spektakl pt. „Jak Karolek
został Papieżem” w wykonaniu Teatru Lalek Pinokio. Z kolei dzieci
z przedszkoli Leśny Zakątek i Wesołe Skrzaty z radością obejrzały przedstawienie pt. „Z muzyką wśród zwie-

rząt” w wykonaniu aktorów Teatru
Blaszany Bębenek.
Wielką radość sprawiły dzieciom
warsztaty logopedyczny z Olem
i Awą, które prowadziła Monika Skikiewicz Bajanka. Pani Monika przedstawiła uczestnikom swoją pierwszą
książkę Kredki. Olo i Awa : logopedyczna zabawa. Spotkanie było dla
dzieci wspaniałą przygodą rozwijającą słownictwo i wyobraźnię. Autorka zapoznała uczestników spotkania
ze swoją twórczością, ale też zachęcała do czytania książek innych autorów. Spotkaniu towarzyszyły zabawy
ruchowe, logopedyczne, gra na bum
dzwonkach, iluzja, zabawa kredka-
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mi. Wszystkie dzieci otrzymały Dyplom Przyjaciela Logopedycznej Zabawy oraz drobne upominki.
Tradycyjnie w maju odbył się X
Przedszkolny Konkurs Recytatorski, którego Biblioteka była współorganizatorem. Tematem przewodnim
tegorocznego konkursu były bajki.
W maju nie zabrakło też atrakcji
dla dorosłych czytelników. W GBP
w Kleszczewie odbyło się spotkanie z poezją. Wiersze Patrycji Chudzińskiej, mieszkanki Kleszczewa
przedstawiła Pani Katarzyna Jeziółkowska. Na to wydarzenie przybyli wcześniej zaproszeni podopieczni
OPS.
V.L., K.P.
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Majówka w Kórniku

W

piękny, słoneczny dzień
19 maja 2022 roku odbyła się wycieczka uczestników
Klubu Samopomocy w Kleszczewie, przedstawicieli kombatantów oraz pracowników socjalnych
OPS Kleszczewo do Kórnika. Celem tego przedsięwzięcia była integracja
międzypokoleniowa,
wspólny spacer z przewodnikiem
po kórnickim arboretum, w którym można było podziwiać drzewa i krzewy, rzadko występujące
na naszych terenach. Przewodnik w bardzo przystępny sposób przedstawił historię powstania tego miejsca i poszczególnych
okazów, pochodzących z odległych krain i które z powodzeniem zadomowiły się w Kórniku.
Z wielką uwagą i zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali pogadanki pana przewodnika. Kolejnym celem było zwiedzanie
Zamku Kórnickiego wraz z panią
przewodnik, która opowiedziała
o kolejnych właścicielach i burz-

liwej przeszłości rodów Działyńskich i Zamojskich. Jak wspomniała pani przewodnik, ludzie ci
byli wielkimi patriotami, walczyli o wolność Polski i byli dobrymi
gospodarzami na kórnickiej ziemi. Uczestnicy zapoznali się z legendą o Białej Damie, która rzekomo przechadzała się ścieżkami po
parku wokół zamku i potajemnie
spotykała się z tajemniczym rycerzem. Po spacerze w parku oraz
zwiedzeniu zamku uczestnicy nieco opadli z sił, w związku z powyższym udali się na poczęstunek
do restauracji „Podzamcze” gdzie
spożyli pizzę, uraczyli się lodami
owocowymi i wypili pyszne cappucino. Wzmocnieni fizycznie,
bardzo zadowoleni i pełni wrażeń
wrócili do domów.
Wyjazd
sfinansowano
ze
środków OPS Kleszczewo przy
współpracy BT „Dominika” ze
Środy Wlkp.
Halina Jeger
OPS Kleszczewo
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

„Ratujemy i uczymy ratować”

Charytatywna działalność
zuchów i harcerzy

J
„R

atujemy i uczymy ratować” to program WOŚP,
realizowany w ZS Kleszczewo od
2006 roku. W tym po pandemicznym roku program realizowały
zuchy ze „Słonecznego Bractwa”
i dzieci z klasy 2 a, pod opieką p.
Hanny Doroszewskiej – Furmanek. Podczas zajęć dzieci utrwalały już znane i poznawały nowe
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zagadnienia z zakresu pierwszej
pomocy (numery alarmowe, telefoniczne wzywanie pomocy,
sprawdzanie przytomności i oddechu, pozycja boczna bezpieczna,
uciski ratownicze, zakładanie opatrunków itp.) Po zaprezentowaniu
zdobytych umiejętności uczestnicy otrzymali certyfikat, potwierdzony przez Jurka Owsiaka. HDF

ak wszystkim wiadomo, akcje
charytatywne na rzecz potrzebujących, są wpisane w działalność
ZHP. Dlatego, z pewnością, nikogo
nie dziwi, że harcerze z „Pasieki” i zuchy ze „Słonecznego Bractwa”, angażują się w pomoc walczącej Ukrainie.
W lutym zuchy, dzięki wielkiemu
wsparciu swoich rodziców, przekazały
fundacji Redemptoris Missio ,artyku-

wszystkim Darczyńcom, a Pani Dyrektor ZS Kleszczewo Marzenie Socha za umożliwienie przeprowadzenia akcji w szkole.
Zuchy biorą też udział w innych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Wraz ze swoimi rodzicami zaadoptowali szkołę w Republice
Środkowej Afryki.
W ramach akcji na rzecz naszych

ły higieniczne oraz materiały opatrunkowe (łącznie ze swoją apteczką i latarkami). Wraz z wielkim transportem
„Opatrunek na ratunek” dary te pojechały one bezpośrednio do Ukrainy.
W marcu zuchy i harcerze z Kleszczewa, za zgodą Pani Dyrektor, zorganizowali, wśród społeczności szkolnej
zbiórkę funduszy na rzecz Ukrainy.
W wyniku tej akcji na konto Polskiej
Akcji Humanitarnej, wspierającej walczącą Ukrainę, przekazano 2317,14 zł.
Akcję tę powtórzono 15 czerwca i zebrano 1163, 74 zł.
Harcerze z VIII DH „Pasieka” wraz z drużynową dh Karoliną Wartecką i zuchy z III GZ „Słoneczne Bractwo” wraz z drużynową
dh Hanną Doroszewską-Furmanek,
składają serdeczne podziękowania

„braci mniejszych” zaangażowali się w „Kocią adopcję na odległość”
i wspierają (wraz z klasą 2b) „Kociarnię” ze schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Środzie Wielkopolskiej.
HDF
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

Biwak harcersko – zuchowy w Kleszczewie „Tropiciele tajemnic”

N

areszcie! Po przerwie, spowodowanej pandemią, zuchy i harcerze z Kleszczewa mogli się spotkać
na wspólnym biwaku. Komendantką biwaku była dh Karolina Wartecka – drużynowa VIII Drużyny Harcerskiej „Pasieka” z Kleszczewa, którą
w działaniach wspierały: dh Zuzanna
Mieloch oraz dh Hanna Doroszewska-Furmanek. Bazą biwaku była
szkoła w Kleszczewie. Dla większości uczestników był to pierwszy biwak w życiu, dlatego większość czasu poświęcono na zadania, związane
z harcerskimi i zuchowymi tajemnicami. Był więc czas na podchody
i bieg patrolowy z zadaniami, a także
nastrojowe spotkania przy wspólnym
„świeczkowisku”. Dzięki druhnom
i druhom z „Pasieki” zuchy utrwaliły znaki patrolowe, szyfry, pląsy i zabawy, które były wykorzystane podczas zajęć. Dla szesnastu zuchów był
to biwak szczególny, ponieważ zdobyli swój upragniony „Znaczek Zu-

cha” i złożyli „Obietnicę”. Za to harcerze mieli okazję, aby wykazać się
swoją harcerską wiedzą i wielką kreatywnością w różnych działaniach.
Uczestnicy biwaku składają serdeczne podziękowania P. Dyrektor
ZS Kleszczewo M. Socha za udostępnienie szkoły jako bazy biwakowej .
HDF

Pierwsza pomoc u zuchów!

D

nia 11 maja podczas zbiórki zuchowej wzięliśmy udział
w zajęciach z pierwszej pomocy
przeprowadzonych w ramach projektu „Chociaż jesteś małym smykiem możesz zostać ratownikiem”.
Pan Marcin Bączyk, ratownik medyczny oraz autor programu przekazał nam cenne informacje z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przypomnieliśmy sobie pod jaki numer alarmowy należy zadzwonić,
aby wezwać pomoc oraz jak skutecznie uratować osobę poszkodowaną.
To była niezwykle ważna lekcja!
drużynowa,
pwd. Anita Błażejewska HO
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W

itamy ponownie w Leśnym
Zakątku. Tak niedawno było rozpoczęcie roku przedszkolnego , a już witamy wakacje. Grupa Sówek i Zajączków po
wakacjach rozpoczną już edukację w nowej szkole, aż nie chce się
wierzyć, że czas tak szybko ucieka.

Dzień Mamy i Taty
Jak co roku z okazji Święta
Mamy i Taty każda z grup przygotowała dla swoich rodziców programy artystyczne oraz upominki.
Wierszykami, piosenkami, tańcami i życzeniami z serca płynącymi,
dzieci podziękowały rodzicom za
ich miłość, która zostaje na całe życie. Występom tym towarzyszyło
wiele emocji okazywanych nie tylko przez dzieci, lecz także i przez
rodziców. Panowała podniosła atmosfera i niejednemu rodzicowi
zakręciła się łezka w oku.

Spotkanie z Bajanką
Do przedszkola przybyła bohaterka książek autorstwa Anity Głowińskiej dla najmłodszych czytelników – „Kicia Kocia” zwana Bajanką.
To rezolutna kotka, która wraz z wyrozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi odkrywa odważnie
świat i uczy się najważniejszych zasad i prawideł w codziennym życiu.
Wraz z kotką dzieci uczą się np. gotować, grają na instrumentach, bawią się na placu zabaw, idą do lekarza, na basen, poznają policjanta
i strażaka czy uczą jak zachować się,
gdy burza zaskoczy nas poza domem. Bajanka w nietypowy sposób zaangażowała dzieci do wspólnej zabawy, opowiadając przy tym
ciekawostki związane z przygodami głównej bohaterki. Na zakoń-

Spotkanie z Bajanką
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czenie spotkania Bajanka rozdawała
dyplomy i prezenty, a dzieci mogły
sfotografować się ze swoją ulubioną
bohaterką.

Festyn w Tulcach
Niedawno odbył się Festyn
w Tulcach, który rozpoczął się od
występów najmłodszych, aż do
najstarszych grup przedszkolaków.
Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze i tańczyły. Podczas
festynu atrakcji było co niemiara:
makijaże, warkoczyki, animatorzy,
bańki, zamek dmuchany, przeróżne stanowiska. Dzieci świetnie się
bawiły , a rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech.

Dzień Dziecka

Wycieczka do Nenufar Park
Z okazji Dnia Dziecka grupy
z naszego przedszkola pojechały na wycieczkę do Kościana, aby
przeżyć ciekawą przygodę w Pirackim Parku Rozrywki. Program
obfitował w wiele atrakcji. Dzieci odkrywały kolejne wskazówki
w drodze do zdobycia skarbu. Na

Biedronki w Nenufar Park
różnych wyspach, mieściły się place zabaw, wykopaliska archeologiczne, zakręcony domek, czarna dziura oraz świat bajek. Dzieci
oprócz zabawy musiały zdobyć
pięć sprawności, aby dotrzeć do
skrzyni skarbu piratów . Kolejną
atrakcją był rejs tratwą z piratami.
Było to dla wszystkich niezwykłą
przygodą i zdziwieniem gdy przepływaliśmy przez Tunel Jurajski
z dinozaurami. W bajkowej alejce
podziwialiśmy domki: Baby Jagi,
Krecika, Śpiącej Królewny i wielu
jeszcze innych bajkowych postaci.
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał medal upamiętniający paso-

Festyn w Tulcach

Wyjście na polanę
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Krasnoludki – plac zabaw
wanie na pirata. Przeżytą przygodę
z piratami na pewno długo będziemy wspominali. Szkoda ,że tak
wspaniałej wyspy nie mamy w Poznaniu, ale może jeszcze nie raz
wybierzemy się do tak wspaniałej
krainy piratów.

Olimpiada karate dla
przedszkolaków hala
widowiskowo-sportowa
GOKiS w Kleszczewie
Niedawno odbyła się olimpiada karate w której uczestniczyły dzieci z przedszkola w Tulcach
i Kleszczewie. Odbyło się wiele
konkurencji, w których uczestniczyli wszyscy zawodnicy. Wszyst-

Kubusie
kie dzieci otrzymały medale i wyłoniono kilku zwycięzców, którzy
stanęli na podium.

Wieczór poetycki
W ramach współpracy z rodzicami został zorganizowany Wieczorek Poetycki. Dzieci zaprezentowały wiersze o tematyce ekologiczno
– przyrodniczej. Piękna recytacja
wierszy spotkała się z wielkim podziwem i uznaniem gości. Słodki
poczęstunek umilały nam spotkanie. Czas płynął, ale jakoś nikomu
nie chciało się iść do domu. Spotkanie to było bardzo miłe i sympatyczne. Wszyscy byli wdzięczni za
tak mile spędzony czas.

Uroczyste zakończenie roku
przedszkolnego
W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego grupy Zajączków i Sówek. Przedszkolaki z radością prezentowały
swoje talenty aktorskie i taneczne
ku zadowoleniu i dumie swoich Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się
pięknym polonezem w wykonaniu dzieci. Następnie dzieci recytowały pożegnalne wiersze i piosenki.
Nie zabrakło oczywiście programu artystycznego przygotowanego specjalnie dla Rodziców z okazji
ich święta. Po programie artystycznym nastąpiło wręczenie rodzicom

Olimpiada karate

Ukończenie przedszkola – Sówki

Wieczór poetycki

Ukończenie przedszkola – Zajączki

Smerfy
upominków przygotowanych przez
dzieci oraz dzieciom dyplomów
ukończenia przedszkola z upominkami od Pań. Po zakończonej uroczystości nastąpił czas na wspólne
zdjęcia i słodki poczęstunek. Jeszcze
raz składamy gorące podziękowania
Rodzicom za ciepłe słowa, okazaną
pomoc i wsparcie w podejmowanych działaniach, a dzieciom życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i słonecznych wakacji.
Coraz cieplej na dworze i wakacje tuż, tuż. Wszystkim czytelnikom życzymy dużo słońca i wypoczynku.
Aleksandra Łabęcka
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Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.
W trakcie spotkania “Dyrygent –
kto to taki?” przedszkolaki dowiedziały się m.in. czym jest orkiestra
oraz do czego służy batuta. Największą radość sprawiło dzieciom
wspólne śpiewanie i klaskanie.
Bardzo dziękujemy Pani Dobrochnie za wizytę.

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
Miesiąc kwiecień upłynął bardzo pracowicie w przedszkolu We-

PRZEGLĄD PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ
25 marca odbył się w naszym przedszkolu coroczny Przegląd Piosenki
Przedszkolnej organizowany przez Panią mgr Beatę Wolińską – Koper.
W przeglądzie uczestniczyło czternaścioro przedszkolaków z grupy: Misiaczków, Krasnoludków, Gumisiów,
Smerfów, Leśnych Ludków i Elfów.
Wykonawcy zaprezentowali utwory
z repertuaru muzyki dziecięcej. Usłyszeć mogliśmy min. piosenkę „Zagram dzieciom”, „Ta Dorotka”, „Zuzia
lalka nieduża”, „W układzie słonecznym”, „Nutki filutki”, „Cały świat jest
w naszych rękach”, „Pieski małe dwa”,
„Ulepimy dziś bałwana” itp. Uczestnicy Przeglądu otrzymali duże brawa
od widowni oraz pamiątkowe dyplomy i upominki. Gratulujemy wszystkim małym artystom, a rodzicom serdecznie dziękujemy za przygotowanie
swoich pociech do występu.

„MISTRZOWIE MALUCHOM
– CZYLI JAK LUTOSŁAWSKI
OŻYWIŁ WIERSZE TUWIMA
Pod takim tytułem pierwszego kwietnia upłynął pierwszy

Koncert
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sołe Skrzaty. Wszystkie grupy przygotowywały się do obchodów
szczególnie ważnych dla nas Świąt
Wielkanocnych. Dzieci wspólnie z wychowawczyniami w przedszkolu poznawały zwyczaje i tradycje związane ze świętem, które jest
obchodzone od setek lat. Na zajęciach przedszkolaki uczyły się wierszy, piosenek, jak również tworzyły wiele prac plastycznych. Pojawiły
się min. dekorowane pisanki, zajączki, kurczaczki, baranki. Wśród
własnoręcznie wykonanych ozdób

w tym roku koncert edukacyjny w wykonaniu grupy artystycznej Art Bonsai, podczas, którego
dzieci z przedszkola Wesołe Skrzaty mogły przypomnieć sobie klasykę poezji dziecięcej. Wiersze Juliana Tuwima, takie jak „Idzie
Grześ…”, „Kotek”, „Ptasie plotki”
czy „O Panu Tralalińskim” zostały tu zaprezentowane w muzycznej
odsłonie autorstwa samego Witolda Lutosławskiego. Dzieci nie tylko z zainteresowaniem wysłuchały
lecz również wspólnie z muzykami zanuciły kilka piosenek biorąc
udział w konkursach i zabawach.

„DYRYGENT – KTO TO TAKI?”
W ramach zajęć „Ludzie z pasją – poznajemy ciekawe zawody”
07.04.2022 r. dzieci z grupy Krasnoludki wzięły udział w niezwykłym spotkaniu. Odwiedził ich
wspaniały gość – pani Dobrochna Martenka, która jest muzykiem-dyrygentem. Pani Martenka
pracuje w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jankowicach oraz prowadzi orkiestrę
lekarzy “Operacja Muzyka” przy

Spotkane z dyrygentem

Przygotowanie do Wielkanocy
podziwiać było można wielkanocne drzewka i koszyczki. Nie zabrakło również tradycyjnych kartek
świątecznych. Zarówno Misiaczki,
Krasnoludki Smerfy, Gumisie, Leśne Ludki oraz Elfy pracowały bardzo skrupulatnie, wkładając wiele wysiłku i serca w swoje wytwory.
Wszystko po to, by jak najpiękniej
uczcić nadchodzące święta. Po pracowitym tygodniu przyszedł czas na
poszukiwanie wyczekiwanego prezentu od „Zajączka”. Dzieci szukały niespodzianek ukrytych w sali,
ogrodzie a nawet w bibliotece. Dotarcie do koszyczków z upominka-
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nikami Przyrody i są dobrym przykładem dla innych.

DZIEŃ FLAGI

Wycieczka do Gniezna
mi, wymagało od przedszkolaków
zmierzenia się z przygotowanymi przez Zajączka zadaniami i zagadkami. W tym dniu nie zabrakło
słodkości, drobnych upominków,
ale przede wszystkim wspaniałej zabawy, która dostarczyła dzieciom
niezapomnianych wrażeń, dała
dużo szczęścia i radości.

KRASNOLUDKI I LEŚNE
LUDKI POZNAJĄ HISTORIĘ
POLSKI
21 kwietnia Leśne Ludki i Krasnoludki udały się na wycieczkę do
Gniezna. Odwiedziły tam Wzgórze Lecha, na którym wznosi się
jeden z najwspanialszych zabytków Polski – Katedra Gnieźnieńska. W katedrze dzieci zobaczyły również Drzwi Gnieźnieńskie,
dzięki którym poznały życiorys
św. Wojciecha. Pod koniec wyprawy przedszkolaki udały się do Muzeum Początków Państwa Polskiego, w którym przewodnik zapoznał
ich z historią regionu będącego ko-

lebką naszej państwowości oraz
mogły zobaczyć i dotknąć ciekawych eksponatów. Wycieczka była
bardzo udana i pouczająca!

DZIEŃ ZIEMI
Co roku 22 kwietnia, na całym
świecie obchodzone jest uroczyście wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu panie z grupy Misiaczki,
Gumisie oraz Smerfy pragnęły poszerzyć wiedzę dzieci z zakresu szeroko rozumianej ekologii i ochrony
środowiska. W trakcie zajęć przedszkolaki poznały znaczenie słowa
„Ekologia”, obejrzały filmy edukacyjne pt. „Dekalog młodego ekologa”, „Kazio i Dzień Ziemi”, śpiewały
piosenki pt. „Ochroń Ziemię”, „Zielony dom”, wysłuchały wiersz M. Tokarczyk „Chora planeta”, uczyły się
ekorymowanek, brały udział w zabawach kształtujących postawy proekologiczne. W trakcie wspólnej zabawy
dzieci uczyły się poprawnego segregowania śmieci, wykonywały prace

plastyczne oraz poznały trudne słowo recykling. Uwieńczeniem obchodów Dnia Ziemi było złożenie przez
dzieci z grupy Smerfy przyrzeczenia
Przyjaciela Przyrody oraz posadzenie drzewka w ogrodzie przedszkolnym. Wszystkie te działania miały
na celu rozbudzenie w dzieciach potrzeby dbania o naturę. Nasze przedszkolaki ucząc się właściwych postaw
ekologicznych stają się małymi Straż-

W piątek 29.04.2022 r. w Przedszkolu Wesołe Skrzaty dzieci z grupy Misiaczki, Krasnoludki, Gumisie, Smerfy, Leśne Ludki i Elfy uczciły
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych
miejsc w Polsce wszystkie grupy wraz
wychowawczyniami zgromadziły się
na holu przedszkolnym by odśpiewać w postawie na baczność hymn
„Mazurek Dąbrowskiego” oraz wyrecytować poznane wiersze ojczyste.
Przedszkolaki przypomniały sobie
symboliczną wymowę barw polskiej
flagi i to, jak symbole narodowe szanować. Dzieci były ubrane w stroje
galowe, a w rękach trzymały wykonane na zajęciach flagi Polski. W uroczystości wzięła też udział Vice dyrektor M. Gajewska. Dzień ten był
dla przedszkolaków wspaniałą lekcją
przypomnienia sobie, że są Polakami,
a Polska to ich Ojczyzna.
Ewa Pucek

Dzień Ziemi
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Piękne
czytanie

Piątka dla natury

W

kwietniu odbył się Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Kleszczewie.
Zgłosiło się wielu uczestników.
Uczniowie przeczytali fragmenty
ulubionej książki oraz wylosowany wiersz. Poziom prezentacji był
bardzo wysoki. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
E. Gałęska

U

czniowie klasy 1B Szkoły
Podstawowej w Kleszczewie
zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Piątka dla
natury”. Dzieci wykonały ekozabawki. Przez cały miesiąc można

Dzień Dziecka – piknik klas I-III w parku

J

ak wszystkie klasy I-III
z Zespołu Szkół w Kleszczewie,
również klasa 2a świętowała tegoroczny Dzień Dziecka na łonie natury – w kleszczewskim parku.
Były lody, słodkie „conieco”
i duuu…żo zabawy!
HDF
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było głosować na projekty. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej klasa 1B otrzymała
dużą ilość głosów. Uczniów bardzo ucieszyła nagroda rzeczowa.
M. Gałęska
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Leloś w szkole – czyli odwiedziny ze schroniska

D

zieci kochają zwierzęta – to
każdy wie! A dzieci z klas I-III Zespołu Szkół w Kleszczewie
szczególnie... Od wielu lat wspierają
zwierzaki ze schroniska w Środzie
Wlkp. W tym roku szkolnym siedem klas zaadoptowało psy, w ramach akcji „Psia adopcja na odległość”. Dzieci szczególnie wspierają
stare, chore pieski, dla których inna
adopcja nie jest możliwa. Zuchy
z Kleszczewa i klasa 2 „b” zaadoptowały „kociarnię” w tym schronisku i pomagają kociakom.
W ramach współpracy schroniska ze szkołą, zorganizowane zo-

stało spotkanie uczniów klas początkowych z panią weterynarz
i panią inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Dzieci
z uwagą słuchały ważnych informacji o opiece nad psami i kotami oraz opowiadały o swoich doświadczeniach ze zwierzętami
domowymi.
Panie z TONZ przywiozły ze
sobą specjalnego gościa, który
skradł serca wszystkich dzieci…
Był to Leloś – mały kudłaty piesek, który bardzo chciał się bawić
z dziećmi i wszystkim chętnym dawał się pogłaskać. Z takim gościem
trudno się było rozstać….
HDF

Wizyta u piratów

Z

okazji Dnia Dziecka klasy: 1b
i 2a z Zespołu Szkół w Kleszczewie wybrały się na wycieczkę do pirackiego parku rozrywki „Nenufar”. Pogoda sprzyjała,
dzieci wędrowały więc ochoczo
po różnych zakątkach świata…
Zgodnie ze wskazówkami piratów,
trzeba było wykonać różne zadania, które potwierdzane były pie-

częcią. Zdobycie wszystkich pieczęci dawało możliwość otwarcia
czarodziejskiej skrzyni… Oczywiście, poszukiwacze pirackich
przygód z Kleszczewa, zdobyli
wszystkie pieczęcie! Nagrodą było
pasowanie „na pirata”. W drodze
powrotnej niektórzy piraci odsypiali emocje w autokarze…
HDF
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Wycieczka 2a do… „Michałka”

W

ycieczka do wielkiej sali
zabaw „Michałek”, była tak
naprawdę zaległą nagrodą z klasy
pierwszej. Nie mogła się nie odbyć, bo wybrały ją dzieci – zwycięzcy klasowego konkursu „Jestem na medal!”.

Tak się wspaniale złożyło, że klasa 2 a była jedyną grupą , bawiącą się w tej ogromnej sali. Ściana
wspinaczkowa, labirynty, „dmuchańce”, zjeżdżalnie, baseny z kulkami itd., itd.. To była wspaniała
zabawa! 
HDF

Sukces uczennic z Kleszczewa!

O

lga Kosmowska i Maja Kurasiak, uczennice Zespołu
Szkół w Kleszczewie, zdobyły brązowy medal w Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Badmintonie w Białymstoku.
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Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Warto dodać, że obie zawodniczki trenują na co dzień w sekcji badmintona Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
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Przedszkolny
konkurs recytatorski

P

rzedszkole „Wesoły Gawroszek
„w Gowarzewie było organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego. W konkursie
brały udział dzieci z czterech przedszkoli: „Jarzębinka Planty' w Swarzędzu, „Pastelowy świat” w Pobiedziskach, „Jarzębinka” w Paczkowie
i „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie. Konkurs przeprowadzony był
w dwóch etapach. Etap pierwszy,
to wewnętrzny konkurs w każdym
przedszkolu, podczas którego wyłoniono finalistów do kolejnego etapu.
Etap drugi to finał konkursu, który organizowało w dniu 6 czerw-

ca przedszkole „Wesoły Gawroszek”
Gowarzewie. Uczestnicy finału recytowali wiersze polskich poetów.
Wszyscy finaliści byli bardzo dobrze przygotowani i wypadli wspaniale. Komisja miała bardzo trudne
zadanie. Wszystkie przedszolaki biorące udziałw obu etapach zasłużyły na
ogromne brawa i słowa uznania za swoją odwagę i piękne recytowanie wierszy.
Po bardzo długich obradach komisja zdecydowała o nagrodzonych i wyróżnionych. W grupie
starszej 5-6 latki miejsce pierwsze zajęłą Natalia Szymankiewicz
z przedszkola „Wesoły Gawroszek”

w Gowarzewie, za wiersz „Na straganie”, J. Brzechwy.
Drugie miejsce Alicja Jaczewska za wiersz „Kaczka dziwaczka”J.Brzechwy z przedszkola „Pastelowy Świat” w Pobiedziskach,
trzecie miejsce Maria Lorencka za
wiersz „Samochwała”J.Brzechwy
oraz przyznano trzy wyróżnienia dla: Michalska Alicja z przedszkola „Pastelowy Świat”za wiersz
„Żuk” J.Brzechwy , Adam Jaruszkiewicz z przedszkola „Wesoły
Gawroszek”, za wiersz „Paweł i Gaweł” A.Fredro oraz Amelia Pluta
z Przedszkola „Jarzębinka – Planty” za wiersz „Kwoka” J. Brzechwy.
W grupie młodszej 3-4 latki pierwsze miejsce zajął Jakub Grzelewski za
wiersz „Groch”, drugie miejsce Emi-

lia Jankowiak za wiersz „Okulary”J.
Tuwim z przedszkola „Jarzębinka –
Planty”, trzecie miejsce Ignacy Augustyniak za wiersz „Kaczka dziwaczka”
z przedszkola „Wesoły Gawroszek”
oraz wyróżniene dla Leny Mazurczak
z Przedszkola „Wesoły Gawroszek” za
wiersz „Pan dymek” A. Kamieńska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody książkowe oraz dyplomy.
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom
gratulujemy a rodzicom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie dzieci do tak pięknych recytacji
wybranych wierszy.
Anita Makowska-Koszalik
Dyrektor Przedszkola
i Żłobka „Wesoły Gawroszek"
w Gowarzewie

AKCJA LATO
2022

KINO PLENEROWE
8 lipca - piątek, godz. 22:00

"Chłopaki nie płaczą"

TULCE - przy Hali Sportowej GOKiS
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
22:30

animacje dla dzieci
OFICJALNE OTWARCIE
otwarcie wystawy
Tanibórz - Niekończąca się historia
Apolinarski Group - kaskaderka konna

22 lipca - piątek, godz. 21:30

"Chłopiec z chmur"

GOWARZEWO - boisko przy strażnicy OSP

koncert zespołu Taryfa Nocna
Flamin' angels - pokazy ogniowe

gastronomia - Browar Gzub, Lodziarnia Beztroska, FoodTruck

Wstęp bezpłatny
ZAPRASZAMY!
SZCZEGÓŁY: tel. 692 467 020

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne

U

czniowie Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Ziminie po raz kolejny wzięli udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
pt. MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE.
Zadania zostały przygotowane
przez firmę edukacyjną OLIMP
SCHOOL we współpracy z redakcją Wydawnictwa SUPEŁEK.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie ośmiu zadań logicznych

KATEGORIA
Klasy 1-3

Klasy 4-6

Klasy 7-8

UCZESTNIK
Lilianna Wojciechowska
Franek Wojciechowski
Maja Lesińska
Wojtek Siwak
Maja Piechowiak
Wiktoria Nowicka
Magda Bartkowiak
Krystian Klejna
Dawid Machowski
Natalia Lesińska
Julia Mydlarz
Michał Pytlewski
Zofia Keller

MIEJSCE
9
13
2
3
6
6
8
9
11
6
9
10
12

LICZBA UCZESTNIKÓW
W TEJ KATEGORII
98

78

92

takich jak anagramy, karuzele, labirynty, fubuki czy wykreślanki. Uczniowie świetnie się bawili
rozwiązując szarady i łamigłówki. Uzyskane wyniki tylko to potwierdziły.
Wszystkim uczestnikom gratuluję i już dzisiaj zachęcam do
udziału w przyszłorocznej olimpiadzie.
Paulina Grzybek –
nauczyciel matematyki

Festyn w Ziminie

D

nia 4.06 został zorganizowany Festyn Rodzinny „Zbudujmy razem nowy plac zabaw”.
Całkowity dochód z festynu zostanie dołożony do zakupu nowego
placu zabaw przy szkole w Ziminie.
Podczas festynu można było
obejrzeć część artystyczna przygo-

towaną przez uczniów naszej szkoły. Pozostałe atrakcje przygotowali
nauczyciele a było to między innymi: stoisko chemiczne, stoisko
sensoryczne, malowanie na folii,
stoisko z lemoniada, dart, konkurencje sportowe, stanowisko matematyczne.

Każdy uczeń naszej szkoły za
wzięcie udziału we wszystkich wyzwania otrzymywał nagrodę niespodziankę.
Dla dzieci przygotowane także
były inne atrakcje takie jak Dmuchance oraz pokazy Wielopolskiego Bractwa Sarmackiego.
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Od godziny 19 rozpoczęła sie
zabawa taneczna przygotowana
przez Radę Rodziców oraz Sołectwo Zimin. Zabawa trwała do bardzo późnych godzinach nocnych.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku uda się nam zorganizować podobna imprezę dla dzieci i dorosłych.
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Rok w sadzie

T

o już rok odkąd nasza szkoła posiada Sad. Co zmieniło
się przez ten rok – drzewa porosły, zbudowaliśmy kompostownik, zbudowaliśmy warzywniak.
Drzewa będą miały swoje
pierwsze owoce. Warzywniak pełen jest rzodkiewek, sałaty, buraków i truskawek. Zasadziliśmy dynię. Mamy doniczki pełne kwiatów
Z okazji pierwszych urodzin od
naszego sponsora otrzymaliśmy
jedno drzewko czereśni.

Bardzo serdecznie dziękujemy
naszym sponsorom, którzy pomagali nam przez ten pierwszy rok.
Dnia 17.06 uczniowie z naszej
szkoły (Maja, Magda, Dawid, Dominik, Tymek) zasadzili wokół naszej szkoły pelargonie.
Kwiaty są darem od „Ogrodnictwa Nowaccy” w Dachowej.
Z całego serca dziękujemy za przekazane kwiaty, mamy nadzieję, że
przez długi czas będa cieszyć nas kolorem.  Zimińscy Sadownicy

Z sali SI w Ziminie

W

ostatnim czasie na zajęciach Integracji Sensorycznej dzieci miały okazje poznać
miękkie magnetyczne Klocki JollyHeap. Ich główną cechą jest prostota i uniwersalność. To prosta ,
a zarazem pobudzająca i kreatywna zabawka. Magnetyczne klocki o 4 kształtach w bardzo prosty sposób łączą się ze sobą za
pomocą oddziaływania pola magnetycznego i dzięki temu tworzą
różne figury i obiekty o dowolnym rozmiarze. Zabawa klockami magnetycznymi JollyHeap
nimi daje mnóstwo pożytku – pomaga rozwijać spostrzegawczość,
ćwiczy koordynacje wzrokowo –
ruchową, uczy koncentracji, precyzji i orientacji przestrzennej,
wspomaga ćwiczenie gibkości,
uczy rozpoznawania kształtów
(u młodszych dzieci).
Kreatywność dzieci nie znała
granic – budowały zamki, tory wyścigowe, domy, pojazdy, a nawet
meble takie jak fotel czy łóżko :-)
Terapeuta SI
Katarzyna Piechowiak
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Sekcja Karate Pionier – na wielkopolskich matach!

N

a zakończenie kolejnego 22
już sezonu, zawodnicy trenujący w barwach Sekcji Karate Pionier przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie wzięli
udział w zawodach w Środzie Wielkopolskiej, Pleszewie i Mosinie.
Poniżej wyniki wywalczone
w XXVIII Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup Środa
Wielkopolska :
Marcel Gumiński, Mikołaj Gryska i Filip Nowak 1 miejsce w kata
dr. chłopców 10 – 13 lat:
• Mikołaj Gryska 2 miejsce w kumite ind. chłopców 10 – 11 lat
fantom,
• Nadia Mielcarek 2 miejsce w kumite ind. młodziczek +45 kg
• Stanisław Czajkowski, Antoni Czajkowski i Jan Sopoćko 3
miejsce w kata dr. chłopców 10
– 13 lat,
• Helena Grabowska, Magdalena Przepióra i Daria Radzińska – Socha 3 miejsce w kata dr.
pierwszego kroku 8 lat i młodsi
• Helena Grabowska 3 miejsce
w kata pierwszego kroku 7 lat i 3
miejsce w kata ind. dziewcząt 7
lat i młodsi,
• Martyna Foltynowicz 3 miejsce w kumite ind. dziewcząt 8 –
9 lat fantom,Antoni Czajkowski
3 miejsce w kata ind. chłopców
7 lat i młodsi i 3 miejsce w kumite ind. chłopców 7 lat i młodsi fantom.
Bardzo dobrze zaprezentowała
się nasza zawodniczka Lena Miel-

Mikołaj Gryszka (II miejsce na zawodach w Mosinie).
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Lena Mielcarek (1 miejsce na zawodach w Pleszewie).

carek, która wywalczyła 1 miejsce
i złoty medal w kumite ind. dziewcząt 8 – 9 lat +30 kg w międzynarodowym Central Poland Open
Grand Prix Karate w Pleszewie.
7 medali w tym 5 złotych przywieźli nasi karatecy z Otwartego Turnieju Dzieci i Młodzieży
Dynamic Cup. Zawody w Mosinie miały charakter festiwalowy
– zawodnicy zostali dodatkowo
podzieleni przez organizatora na
konkurencje wg stopnia zaawansowania.
Oto wyniki:
• Martyna Foltynowicz 1 miejsce
w kata ind. dziewcząt 8 – 9 lat
żółte pasy i 1 miejsce w kumite
ind. dziewcząt 8 – 9 lat fantom
żółte pasy

• Mikołaj Gryska 1 miejsce w kata
ind. chłopców 10 – 11 lat białe
pasy i 1 miejsce w kumite ind.
chłopców 10 – 11 lat fantom białe pasy
• Helena Grabowska 1 miejsce
w kata dziewcząt 7 lat białe pasy
i 3 miejsce w kumite ind. dziewcząt 7 lat fantom białe pasy
• Maria Grabowska 3 miejsce
w kata ind. młodziczek pomarańczowe pasy i wyższe
Sekcja Karate Pionier przy GOKiS w Kleszczewie jest zrzeszona
w strukturach Polskiej Unii Karate – Polskiego Związku Sportowego. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanych szkoleniowców.
Wszyscy zawodnicy biorący udział
we współzawodnictwie posiadają

Ostatni trtening przed wakacyjną przerwą (czerwiec 2022 r.)

licencję PUK – która posiada wyłączne prawo do reprezentowania
karate WKF na terenie kraju.
W okresie wakacji letnich planujemy udział w zgrupowaniu
w Rycerce Górnej, w gminie Rajcza – w powiecie Żywieckim. Na
obóz zgłosiło się 12 zawodników
sekcji.
Trenerzy zapraszają wszystkich
chętnych do kontynuacji szkolenia, a nowych adeptów na treningi w nowym sezonie 2022/2023,
które organizowane są w obiektach sportowych na terenie Gminy Kleszczewo od poniedziałku do
piątku.
Arkadiusz Borowicz
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Olimpiada Karate Dla Przedszkolaków Kleszczewo 2022

13

czerwca 2022 r. w hali
widowiskowo – sportowej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kleszczewie odbyła się
Olimpiada Karate Dla Przedszkolaków. Organizatorem tego spektakularnego przedsięwzięcia sportowego była Sekcja Karate Pionier,
która ponad 20 lat popularyzuje kulturę fizyczną i sport wśród
mieszkańców Gminy Kleszczewo.
Zawody otworzył Dyrektor GOKiS Maciej Frąckowiak.
W Olimpiadzie udział wzięło ponad 120 przedszkola-

ków ćwiczących na co dzień
w przedszkolach na terenie gminy. Ogółem do turnieju zgłoszono 7 grup przedszkolnych,
które przybyły na zawody ze
swoimi nauczycielkami i opiekunkami. Zdobywcom pierwszych trzech miejsc wręczono
medale i dyplomy. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach odebrali puchary.
Wszyscy mali karatecy otrzymali dedykowaną odznakę okolicznościową i drobne upominki.

Wyniki poszczególnych
konkurencji:
Wyścigi na czworakach –
konkurencja sprawnościowa
1. miejsce – Adam Wrzesiński Leśne Ludki Wesołe Skrzaty Kleszczewo
2. miejsce – Kacper Michalak
Elfy Wesołe Skrzaty Kleszczewo
3. miejsce – Maja Piechura
Zajączki Leśny Zakątek Tulce
3. miejsce – Franciszek Nowak Biedronki Leśny Zakątek
Tulce

Choku Zuki – konkurencja
techniczna
1. miejsce – Urszula Hubka Elfy
Wesołe Skrzaty Kleszczewo
2. miejsce – Stanisław Ott Zajączki Leśny Zakątek Tulce
3. miejsce – Dominik Kujawa Leśne Ludki Wesołe Skrzaty Kleszczewo
3. miejsce – Nikodem Stróżykiewicz Sówki Leśny Zakątek Tulce
Zenkutsu Dachi – konkurencja
techniczna
1. miejsce – Alicja Krych Leśne
Ludki Wesołe Skrzaty Kleszczewo
2. miejsce – Klara Woźniak Elfy
Wesołe Skrzaty Kleszczewo
3. miejsce – Apolonia Winiarska
Zajączki Leśny Zakątek Tulce
3. miejsce – Nikodem Stróżykiewicz Sówki Leśny Zakątek Tulce
„Od przedszkola do Opola” – organizacja Olimpiady Karate dla najmłodszych adeptów zakończyła kolejny sezon treningowy popularnych
zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate, organizowanych od
wielu lat przez SK Pionier przy GOKiS. Przy sprzyjających warunkach
i odrobinie wytrwałości część dzieci
ma spore szanse trafić na ogólnopolskie i międzynarodowe tatami.
Arkadiusz Borowicz

Wakacyjne
turnieje piłkarskie

G

minny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie informuje, że
oprócz Półkolonii Letnich (wyjazdowych) w każdy wakacyjny
weekend ( do wyboru sobota lub niedziela) na boisku Orlik w Kleszczewie zorganizowane zostaną Wakacyjne Turnieje piłkarskie dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczewo. Turnieje przeznaczone są dla dzieci , które nie wyjechały w dany weekend na wakacje. Mile
widziane są również dzieci i młodzież przebywające na wakacjach
w naszej Gminie. Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w turnieju przyjmuje trener – animator sportu na Orliku w Kleszczewie Zenon
Piechocki (tel. 502 665588). Serdecznie zapraszamy.
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Klub Sportowy
Clescevia zakończenie
i podsumowanie sezonu
2021/22

Drużyna seniorska
Drużyna seniorska
Kończymy sezon w Klasie Okręgowej 2021/22 na 12 miejscu gromadząc 34 pkt ( 10 – 4 – 16 ) w 30
meczach, stosunek bramek 51 – 68.
W domu ugraliśmy 20 pkt ( 6-2-7 ,
28-29 ) , na wyjazdach 14 pkt ( 4-29 , 23-39 ). No cóż, trudny to był
sezon dla nas. Nieudany początek
rundy jesiennej, spowodował że
szybko ugrzęźliśmy w dole tabeli
i trudno było z tego dołu się wydostać. Zespół jednak pokazał sportowy charakter, hart ducha i podjął
walkę o zajęcie bezpiecznej lokaty w tabeli – gwarantującej utrzymanie w klasie okręgowej. Należy
podkreślić jedność zespołu w dążeniu do celu. Chłopcy wykonali “kawał solidnej roboty”, za który
należy im się ogromny szacunek.
Nie wyróżniając nikogo, ponieważ
cała kadra 25-osobowa pracowała na końcowy wynik, należy podkreślić postawę naszego kapitana
ŁUKASZA SZYMCZAKA ( przy
wsparciu brata TOMKA ) – który
pomimo zakończenia kariery nie
zostawił drużyny i dał się namówić

Trampkarze C1
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na powrót i wsparcie młodszych
kolegów. Nie będzie osiągnięć indywidualnych, piłka nożna to jest
gra zespołowa (jeden broni, drugi strzela, trzeci podaje) WSZYSCY WYGRYWAJĄ – WSZYSCY
PRZEGRYWAJĄ. Osobny rozdział
to nasz “12 zawodnik” nasi WSPANIALI KIBICE, na których zawsze
mogliśmy liczyć. Na każdym stadionie, na którym graliśmy mogliśmy usłyszeć ich doping, zarówno w domu, czy na wyjeździe,
w słońcu czy w deszczu, mieliśmy
ich wsparcie. DZIĘKUJEMY !!!!!
CLESCEVIA GRA DALEJ ! Okres
przygotowawczy rozpoczynamy
14 lipca – rozgrywki 13 sierpnia.
ZAPRASZAMY – BĘDZIE SIĘ
DZIAŁO !!!
Trener UEFA A
Krzysztof Bzdęga

Trampkarze C1
Bezpośrednie zaplecze drużyny seniorów KS Clescevia grającej na co dzień w Lidze Okręgowej to chłopcy w wieku piętnastu
lat i młodsi trenujący trzy razy

w tygodniu. Po podziale na dwie
grupy grające w I Lidze okręgowej i III Lidze okręgowej, szansę gry otrzymali wszyscy . Skonstruowane elastycznie przepisy
gry umożliwiały trenerom powoływanie zawodników na mecze w obu ligach. Trzecioligowcy wspierali często kolegów z ligi
wyższej i odwrotnie. Zabieg taki
miał na celu szybki awans do ligi
pierwszej, zawodników którzy
ogrywali się w III lidze. Celem
pierwszoligowców było utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej co stało się faktem. Zajmując
w grupie I szóste miejsce zapew-

Trampkarze C1

niliśmy sobie w przyszłym sezonie prawo gry w najwyższej lidze okręgowej (!!!) juniorów .
Autorami tego sukcesu byli : Karol Borucki, Franek Ziemniarski
– bramkarze, Piotr Chabir, Michał Zdrojewski, Adam Korzycki, Szymon Karwatka, Maksymilian Palac, Adam Żołądkiewicz,
Tomasz Lisiecki, Konrad Muczke
– obrońcy, Cezary Gałęski, Kacper Buśkiewicz, Mateusz Stolarz,
Jakub Matela, Jan Sobieszek – pomocnicy, Tymoteusz Stenclik,
Karol Plaszczak, Sebastian Ziętek, Kuba Ponikowski – napastnicy. Okazjonalnie wspierani przez
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Trampkarze C1
młodszych kolegów z III ligi zrealizowali założone cele treningowe. Trenerem prowadzącym był
Jarosław Bytniewski UEFA A przy
wydatnej pomocy Przemysława
Zamęckiego UEFA B i Krzysztofa Bzdęgi UEFA A. Za analizę wybranych spotkań odpowiedzialny był Wojciech Ingram UEFA B
Trener analityk. Przygotowania
do kolejnej rundy rozgrywek rozpoczniemy w lipcu i zakończymy
sierpniowym zgrupowaniem piłkarskim w Wieleniu.
Trener UEFA A
Jarek Bytniewski

Trampkarz II C1
Drugi zespół trampkarzy zakończył swoje rozgrywki ligowe
w III lidze okręgowej. Wygrywamy
dwa ostatnie mecze na wyjeździe
z Piastem Łubowo 6:5 i u siebie
z Victoria II Września 3:1. Pomimo dwóch ostatnich zwycięstw zajmujemy ostatnie miejsce
w tabeli. Celem drugiej drużyny
był rozwój młodszych zawodników którzy w następnym sezonie
zasilą szeregi pierwszej drużyny.
W następnym sezonie dwa nasze
zespoły stworzą jeden i będą rywa-

Młodziki D1

lizować w lidze Juniora młodszego.
Zespół juniorski w trakcie wakacji
będzie trenował dwa razy w tygodniu kończąc okres przygotowawczy obozem w Wieleniu w drugiej
połowie sierpnia.
Trener UEFA B
Przemysław Zamęcki

Młodzik D2 i Orlik E1
Drużyna Clescevii Młodzika
2010 w czerwcu zakończyła rozgrywki ligowe na trzecim miejscu w sześciozespołowej grupie III
ligi okręgowej WZPN. Po pięciu
pierwszych meczach prowadziła
w lidze, niestety później przytrafił się remis i trzy porażki z rzędu
co nie pozwoliło utrzymać pierwszeństwa. Ostatecznie w 10 meczach odnieśliśmy 5 zwycięstw, 2
remisy i 3 porażki. Mierzyliśmy
się z drużynami Kłosa Zaniemyśl,
Kotwicy II Kórnik, Warty II Śrem,
Warty III Śrem i Zawiszy Dolsk.
Drużyna orlika 2011/2012 zakończyła rozgrywki Ligi Mistrzów
Koziołka. Nie udało się uchronić
przed zajęciem ostatniego miesiąca ale nasi dzieli zawodnicy mierzyli się z zawodnikami często o dwa
(a nawet trzy) lata starszymi. Mimo

to momentami prezentowali się naprawdę świetnie. Naszymi przeciwnikami byli FA Lech Poznań Luboń,
Strzeszyn i Bułgarska, Orlik Poznań
I LKS Wielkopolska Komorniki.
Za chwilę rozpocznie się okres
przygotowawczy do nowego sezonu. Praca w tym okresie zostanie
zwieńczona obozem sportowym
w Wieleniu.
Trener UEFA B
Bartosz Zawadzki

Żak F1
Drużyna żaka F1 czyli zawodników urodzonych w latach
2013/2014 zakończyła rozgrywki Marathon Ligi Mistrzów Koziołka osiągając bardzo dobre wyniki i zajmując ostatecznie drugie
miejsce w grupie zaawansowanej. Na tym etapie szkolenia liczy
się przede wszystkim indywidualny rozwój każdego zawodnika nad
czym pracujemy na treningach

Młodziki D1

Młodziki D1
c.d. na str. 54 >>>
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Żaki F1
trzy razy w tygodniu. W trakcie
wakacji planujemy treningi dwa
razy w tygodniu.
Trener UEFA B
Przemysław Zamęcki

Żaki F2 i Skrzaty G1-G2
Najmłodszymi grupami treningowymi są Żaki F2 oraz Skrzaty G1-G2. Treningi dla dzieci z roczników 2014-2017. Od
Kwietnia trenujemy na boisku bocznym obiektów Clescevia Kleszczewo. Treningi odbywają się we wtorki, we środy oraz
piątki w godzinach od 16 do 18.
Nasi zawodnicy poczynili postępy
w grze 1x1 oraz obserwacji przestrzeni na boisku. Czerwiec jest
czasem turniejów wewnątrz grupy:
– turnieje 1x1 na 4 bramki
– turniej 2x2 na 4 bramki
– turniej 3x3 i 4x4 na 2 bramki
Z końcem czerwca zamykamy sezon, ale wracamy szybko z treningami prawdopodobnie ostatni tydzień sierpnia. Zapraszamy
wszystkie dzieci do udziału w treningach!!!

Clescevia w przedszkolach
Zgodnie z obietnicą wprowadziliśmy
zajęcia
ruchowe
z elementami piłki nożnej. Zaję-

Festyn sportowo-rekreacyjny
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cia prowadzimy w Przedszkolach:
– Publiczne Przedszkole Wesołe
Skrzaty Poznańska 2 w Kleszczewie
–
Publiczne
Przedszkole Leśny Zakątek w Tulcach
– Publiczne Przedszkole Wesoły 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
oraz uczymy łączenia ruchów, np.
przy podbijaniu piłki. Zapraszamy do zabawy w naszym klubie.
Mamy odpowiedź od dzieci że zajęcia przedszkolne z piłki nożnej
bardzo się podobają. Dzieci mogą
się zmęczyć, ale są w pełni zadowolone i uśmiechnięte.
Trener UEFA B
Wojciech Ingram

Festyn sportoworekreacyjny „70-tka
Clescevii”
W sobotę 18.06.2022, w upalny sobotni dzień odbył się Festyn
sportowo-rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych z okazji
jubileuszu 70-lecia naszego klubu. W trakcie Festynu realizowaliśmy wiele atrakcji sportowych

w formie zadań do zaliczenia, co
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Były zadania z kategorii
„Turbo Kozak”, 15m dart piłkarki, czy też dmuchana bramka celności. Można było również bawić
się w ramach gry bubble ball, czy
pozjeżdżać na piłkarskich zjeżdżalniach. Atrakcją festynu były
również występy Mistrzów Polski
w Teqball’u i Freestyle Footballu
wraz z prowadzonymi przez nich
warsztatami. Na festynie zaplanowane mieliśmy miedzy innymi
turnieje w Funino (3x3) oraz Panna (1x1), jednakże pogoda choć
piękna, obdarowała nas bardzo
wysoką temperaturą co spowodowała, że w miejscu usytuowania boisk (na Orliku) temperatura
przy murawie sięgała ponad 50°C,
co nie pozwoliło nam przeprowadzić kilku godzinowego turnieju.
Zorganizowaliśmy jeszcze turnieje w siatko-nogę oraz mecze 5x5
na murawie trawiastej, jak również
gry 1x1 na boisku bocznym. Dziękujemy za wytrwałość i aktywność w tak wysokiej temperaturze.
Wszystkim uczestnikom bardzo
serdecznie dziękujemy za obecność, za to że jesteście z nami
i wspólnie mogliśmy się cieszyć
z tej zacnej rocznicy. Mamy nadzieję, że taka forma spędzenia
weekendowego czasu była ciekawa i jeśli spodobała się Wam nasza
propozycja formy festynu, będziemy starać się organizować kolejne
tego typu eventy.
Oczywiście nie udało by się tak
duże przedsięwzięcie bez wsparcie, za które bardzo dziękujemy.
Szczególnie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu, który udostępnił nam tereny
obiektów sportowych w Kleszczewie, udostępnił również część wyposażenia festynu, jak m.in. scena,
podium dla zwycięzców, namio-

ty oraz leżaki w strefie chillout.
Również chcielibyśmy podziękować osobom z grona rodziców,
a w szczególności Agnieszce Chabir i synowi Piotrowi, Krzysztofowi Ponikowskiemu i Gosi
Gałęskiej z córkami, którzy zaangażowali się czynnie w organizację i realizację przebiegu festynu,
jak również tym, którzy obdarowali nas rzeczami, które mogliśmy przeznaczyć na fanty dostępne podczas festynu. Dziękujemy za
zaangażowanie naszym trenerom
Krzysztofowi Bzdędze, Przemkowi
Zamęckiemu, Wojtkowi Ingram za
organizację turniejów oraz Bartkowi Zawadzkiemu za nagłośnienie
i oprawę muzyczną. Dziękujemy
za wsparcie naszych zawodników
z drużyny seniorskiej oraz kibiców
i życzliwym nam osobom, które
pomogły w realizacji zadań sportowych podczas festynu. Wiemy,
że bez was ten festyn nie mógłby się odbyć, jeszcze raz bardzo
wszystkim dziękujemy. Wasze zaangażowanie umacnia nas w przekonaniu, że robimy dobrą robotę.
Leszek Strańczyk
Prezes Zarządu
KS Clescevia
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12.04 – pożar samochodu osobowego na MOP Tulce

4.05 – przewrócona ciężarówka na rondzie w Zalasewie
my w miejscowości Poklatki. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Gowarzewo, OSP Kleszczewo,
JRG 6 Poznań.
• 29.04.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do pożaru ogniska zostawionego bez nadzoru przy lesie
ul.Azaliowa w Tulcach. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kleszczewo, Policja.
• 4.05.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do przewróconej ciężarówki na rondzie w miejsco-

16.04 – wypadek na A2
• 12.04.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do pożaru samochodu
osobowego na MOP Tulce przy
autostradzie A2 w kierunku na
Świecko. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Kleszczewo, Służba
Utrzymania Autostrady.
• 16.04.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadyspono-

27.04 – pożar stogu siana w Poklatkach

wości Zalasewo. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Gowarzewo, JRG 6 Poznań.
• 13.05.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do około 1
km plamy oleju w miejscowości
Krerowo.
• W dniu 14.05.2022 r. odbyły się na
obchody Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowane na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu. Na uroczystości obecny był
poczty sztandarowe oraz delegacje
członków jednostek gminnych OSP.

wana do wypadku samochodu
osobowego na 177 km na Autostradzie A2 w kierunku na Warszawę .Jedna osoba poszkodowana została przetransportowana
do szpitala. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6, Policja, ZRM,
Służby Utrzymania Autostrady.
• 27.04.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do pożaru stogu sło-

14.05 – Powiatowy Dzień Strażaka
c.d. na str. 56 >>>
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20.05 – wypadek na A2
• 20.05.2022 r. dyspozytor PSP
skierował jednostkę OSP Kleszczewo do wypadku na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Wschód, a Poznań
Krzesiny. Jedna osoba poszkodowana przetransportowana do
szpitala. Na miejscu zdarzenia
także: JRG 6, LPR, ZRM, Policja,
Służba Utrzymania Autostrady.

14.05 – Powiatowy Dzień Strażaka
Plan uroczystości przewidywał
wręczenie odznaczeń, aktów nadania stopni służbowych oraz rozstrzygnięto konkursy "Poznański
Strażak Roku" oraz "Strażak Roku
Powiatu Poznańskiego". W tym
ostatnim drugie miejsce zdobył
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczenie druh Sławomir
Kominek. W dalszej części przekazano do podziału bojowego nowy
samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gułtowy (gmina Kostrzyn Wlkp.). Na koniec wręczono
pierwsze decyzje dotyczące świadczeń ratowniczych dla druhów seniorów Ochotniczych Straży Pożarnych. Świadczenia te zostały
wprowadzone od dnia 1 stycznia
2022 roku na mocy ustawy z dnia
17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych
Strażach Pożarnych. W imieniu
druhów seniorów OSP Kleszczewo
odebrał druh senior Jan Rajchelt.
Z jednostki OSP Krzyżowniki –
Śródka takie decyzje otrzymało pięcioro strażaków seniorów.
Gratulujemy odznaczonym, awansowanym oraz nagrodzonym. Po
części oficjalnej odbył się pokaz
specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z JRG 4 oraz
poczęstunek.
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• 18.05.2022 r. jednostka OSP
Komorniki została zadysponowana do wypadku na 173
km autostrady A2 w kierunku na Warszawę. Doszło tam
do najechania samochodu ciężarowego na tył innej ciężarówki. Jedna osoba poszkodowana przetransportowana do
szpitala śmigłowcem LPR. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Kleszczewo, JRG 6 Poznań, Policja, LPR, Służba Utrzymania
Autostrady.

14.05 –wypadek na A2

• 28.05.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zaproszona na festyn z okazji dnia dziecka do miejscowości
Dachowa. Zapoznaliśmy dzieci
i dorosłych z wyposażeniem auta
i opowiedzieliśmy na czym polega praca strażaka.
• 02.06.2022 r. jednostka OSP
Kleszczewo została zaalarmowana do wypadku na drodze S5
przed węzłem Poznań Wschód
(34 km) kierunek Poznań. Doszło tam do najechania samo-

2.06 – wypadek na S5

28.05 – Festyn w Dachowej
chodu osobowego na tył stojącego pojazdu ciężarowego. Jedna
osoba poszkodowana. Na miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo, SA PSP, ZRM, Policja,
Służba utrzymania Autostrady.
• 04.06.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka udała się
na festyn w Ziminie na zaproszenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Przedstawiliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy,
a także jak obchodzić się z AED.
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20.06 – wypadek na S5

4.06. – festyn w Ziminie
Na koniec uruchomiliśmy kurtynę wodną, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
• 18.06.2022 r. w godzinach
porannych rozpoczęły się
gminne ćwiczenia pożarni-

cze z zakresu podawania wody
na duże odległości. Ćwiczenia
miały miejsce na terenie miejscowości Markowice. W ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych naszej gmi-

ny oraz zastęp z JRG 6 Poznań.
Dodatkowo szkoleniom przyglądali się Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz, zastępca dowódcy JRG 6 Poznań
kpt. Marek Paczkowski, Komendant Gminny ZOSP RP
dh. Arkadiusz Surdyk. Manewry zakończyliśmy podsumowanie prowadzonych działań oraz
wspólnym posiłkiem. Wszystkim jednostkom dziękujemy za
udział w wspólnym szkoleniu.
• 20.06.2022 r. dyspozytor PSP
skierował jednostkę OSP Kleszczewo do wypadku na drodze
ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Kleszczewo, a Poznań
Wschód. Doszło tam do najechania pojazdu ciężarowego na tył
stojącego w korku innego pojazdu ciężarowego. Jedna osoba poszkodowana przetransportowana
do szpitala. Na miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo, JRG
6, ZRM, Policja, Patrol S5.

wiadukcie nad autostradą A2
(kierunek Świecko, 175 km).
Próba została udaremniona. Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Gowarzewo, JRG6 Poznań, Policja, ZRM
• 24.06.2022 r. jednostka OSP
Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do wypadku
3 pojazdów na Autostradzie A2
na wysokości MOP Krzyżowniki. Jedna osoba poszkodowana.
Na miejscu zdarzenia także OSP
Kleszczewo, JRG6, ZRM, Służba
Utrzymania Autostrady.

• 22.06.2022 r. dyspozytor PSP
skierował jednostkę OSP Kleszczewo do próby samobójczej na

18.06. –ćwiczenia pożarnicze

22.06. – próba samobójcza na
wiadukcie nad autostradą A2

24.06. – wypadek na A2
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z OSP KLESZCZEWO
Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie
go ZOSP RP w Poznaniu Druh Jan
Rajchelt, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu
Druh Arkadiusz Surdyk.
Podczas spotkania prezes Sławomir Kominek przedstawił sprawozdanie z działalności naszej
jednostki w roku 2021 oraz plan

W

sobotę 26.03.2022 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie.
Tradycyjnie spotkanie odbyło się
w sali Gminnego Centrum Szkolenia i Tradycji w Kleszczewie. Na

spotkaniu stawiły się druhny i druhowie naszego OSP oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Kleszczewo Pan Bogdan Kemnitz, Radny
Gminy Kleszczewo Pan Tomasz
Maćkowiak, Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkie-

Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica

W

dniach 4-5.06.2022 roku
podjęliśmy się pomocy organizacji XXVI Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2000, które odbyło się po raz
pierwszy po przerwie związanej z pandemią na Polach Lednickich. Byliśmy częścią głównego sztabu organizacyjnego, który
czuwał nad przebiegiem uroczystości oraz bezpieczeństwem
uczestników. Szczególne podziękowania dla Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Kleszczewie za
zapewnienie namiotów, które posłużyły jako miejsce zorganizowania sztabu Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Gmina Kleszczewo za zapewnienie transportu.
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działalności na rok bieżący. Zarząd
jednogłośnie otrzymał absolutorium z wykonanych zadań.
W dalszej części naszym druhom zostały wręczone następujące
medale i odznaczenia:
• Odznaczenia "Strażak Wzorowy"
• Odznaczenia "Za wysługę lat"
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Festyn rodzinny

7

maja 2022 roku na terenie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kleszczewie po raz drugi odbył się festyn rodzinny. Tak długa przerwa w organizacji kolejnej
edycji wynikała z pandemicznych

obostrzeń w ostatnich latach. Udało się zorganizować niezapomniany dzień z mnóstwem atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Sprzyjająca
nam tego dnia pogoda pozwoliła
zrealizować wszystkie nasze plany,

choć deszcz miał swoje 5 minut –
dosłownie.
Festyn poprzedziła uroczysta msza święta w intencji strażaków w kościele parafialnym pod
wezwaniem Wszystkich Świętych

dorośli również mogą świetnie bawić się realizując te same zadania.
Uczestnicy festynu mogli zobaczyć z bliska wozy strażackie oraz
znajdujący się na nich sprzęt wykorzystywany w czasie działań ra-

w Kleszczewie. W czasie mszy druhowie złożyli na ręce Ks. Tomasza Nawrockiego figurę Św. Floriana w podziękowaniu za wieloletnią
opiekę oraz prośbą o dalsze wsparcie i wytrwałość w służbie bliźnim.
Pierwszą atrakcją dla dzieci była
strefa z dmuchanymi zamkami
– tutaj specjalne podziękowania
dla @Nasze Dmuchańce – polecamy gorąco. Właściciele są bardzo
elastyczni i życzliwi. Za kolejną
atrakcję dziękujemy Pani @Anicie Błażejewskiej – zorganizowała wiele zabaw i gier dla najmłodszych i udowodniła wszystkim, że

towniczych. W czasie festynu rozpalone było ognisko, na którym
każdy mógł upiec kiełbaskę. Każdy mógł również skosztować grochówki wojskowej, chleba z domowym smalcem (który skończył się
niezwykle szybko) oraz ogórków
małosolnych – wszystkie przysmaki zostały przygotowane własnymi
siłami. Dzieci mogły liczyć na smakołyki oraz upominki.
Festynu nie udałoby się zorganizować i przeprowadzić bez pełnego
zaangażowania druhen i druhów
OSP Kleszczewo – dziękujemy.
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9.04 – Eliminacje do Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

16.04 – straż przed Grobem Pańskim

4.05 – Dzień św. Floriana

16.04 – straż przed Grobem Pańskim

• 9 kwietnia 2022 przedstawiciel MDP Komorniki, Maciej
Kucharski, wziął udział w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jaki odbył się
w Szkole Podstawowej nr 2
w Kostrzynie.

• 4 maja, w dzień św. Floriana
druhowie oraz młodzież z MDP
wzięli udział w uroczystej Mszy
Świętej w kościele w Tulcach.

• 16 kwietnia 2022 z samego rana
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami stanęła
z halabardami przy Grobie Pańskim w Sanktuarium w Tulcach.
Wieczorem, druhowie tradycyj-

• 4 czerwca wzięliśmy udział
w festynie, jaki odbył się przy
szkole w Tulcach. Na naszym
stoisku uczestnicy mieli możliwość nauczyć się zasad pierwszej pomocy, jak również po-

4.06 – festyn w Tulcach
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nie wzięli udział we Mszy Świętej
Rezurekcyjnej, po której ponieśli
baldachim w procesji światła.

16.04 – procesja światła

4.06 – festyn w Tulcach

maj – lipiec 2022 r.
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WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z OSP KOMORNIKI

18.06 – wycieczka do parowozowni w Wolsztynie
znać tajniki bycia strażakiem.
Festyn zakończył się tradycyjnym prysznicem strażackim.

•
• 18 czerwca 2022 odbyła się
wycieczka dla młodzieży i opiekunów MDP z powiatu poznańskiego do Parowozowni Wolsztyn oraz Muzeum Pożarnictwa
w Rakoniewicach. Zorganizowana została przez Komisję ds.
MDP powiatu poznańskiego,
a udział w niej wzięły drużyny
z Lubonia, Strykowa, Gowarzewa, Komornik, Biskupic, Buku,
Czerwonaka i Przybrody.
• Zakończyliśmy zbiórki darów dla Ukraińców. Dzięki
wsparciu mieszkańców gminy, wielu zaprzyjaźnionych

osób, Szkoły Podstawowej nr 6
w Poznaniu oraz zaangażowania samych strażaków, udało
się nam wesprzeć wiele potrzebujących dzieci, rodzin oraz
pomóc w organizacji kilku
transportów humanitarnych
na Ukrainę. Wsparliśmy Fundację Senco w organizacji zabawek i przyborów szkolnych
oraz plastycznych dla dzieci,
jak również Fundację ParoKrok
w zbiórce żywności, artykułów
higienicznych, odzieży i kosmetyków dla walczących o wolność
Ukraińców.
Serdecznie dziękujemy za
ogromne zaangażowanie oraz
spersonalizowane wsparcie w postaci zaspokojenia konkretnych
potrzeb naszych podopiecznych.

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.
• 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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KRONIKA POLICYJNA
• W okresie 6-7.04.22 r. w miejscowości Gowarzewo dotąd nieustalony sprawca dokonał włamania do domu w budowie,
a następnie kradzieży z jego wnętrza pompy ciepła, powodując
straty w wysokości 27000 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
• W okresie 20-21.04.22 r.
w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży 3 palet cegły porotherm,
powodując straty w wysokości
1620 zł. Postępowanie prowadzi
PP Kleszczewo.
• 27.04.22 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze KWP
Poznań dokonali zatrzymania
osoby poszukiwanej listem gończym celem doprowadzenia do
Aresztu śledczego.
• 30.04.22 r. w miejscowości Tanibórz dotąd nieustalony sprawca dokonał przywłaszczenia
pozostawionego telefonu komórkowego m-ki Samsung Galaxy
A7, powodując straty w wysokości 600 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
• W okresie 28.04.22-5.05.22 r.
w miejscowości Gowarzewo dotąd nieustaleni sprawcy usiłowali
dokonać kradzieży pojazdu m-ki
Renault Master. Postępowanie
prowadzi PP Kleszczewo.
• 21.05.22 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki Opel,
który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
• 23.05.22 r. w miejscowości
Kleszczewo
funkcjonariusze

•

•

•

•

•

WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania kierującego pojazdem
m-ki Fiat, wobec którego wydano Sądowy zakaz poruszania się
pojazdami mechanicznymi. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
24.05.22 r. w miejscowości Gowarzewo dotąd nieustalony
sprawca dokonał kradzieży zewnętrznej jednostki klimatyzatora, powodując straty w wysokości 2000 zł. Postępowanie
prowadzi PP Kleszczewo.
4.06.22 r. w miejscowości Krzyżowniki funkcjonariusze PP
Kleszczewo dokonali zatrzymania kierującego motorowerem
m-ki Romet, wobec którego wydano Sądowy zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo.
5.06.22 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze KP
Kostrzyn dokonali zatrzymania
kierującego pojazdem m-ki VW,
który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
9.06.22 r. w miejscowości Gowarzewo dotąd nieustalony
sprawca dokonał przywłaszczenia znajdującej się w otwartym
mieszkaniu torebki z zawartością
dokumentów oraz pieniędzy, powodując straty w wysokości 500
zł. Postępowanie prowadzi PP
Kleszczewo.
W okresie 3-6.06.22 r. w miejscowości Poklatki dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży elektronarzędzi znajdujących
się w pomieszczeniu gospodarczym, powodując straty w wyso-

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

kości 3660 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.
• 13.06.22 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca dokonał włamania do budki
z lodami, a następnie kradzieży
pieniędzy w kwocie 3600 zł. Postępowanie prowadzi PP Kleszczewo.

– 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

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH:
• Posterunek Policji w Kleszczewie przy ul. Sportowej 2, tel. 4777-132 90
• Komisariat Policji w Swarzędzu
przy ul. Grudzińskiego 30a, tel.
47-77-148-00

DZIELNICOWI NA TERENIE
GMINY KLESZCZEWO:

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

maj – lipiec 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 sierpnia 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 „Wiosna pora radosna”,
wylosował Andrzej Kostencki ze Szczepankowa. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

ŁAMIGŁÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl następujące wyrazy:
DĄBIE, GARDNO, GOPŁO, ISĄG, JAMNO, ŁEBSKO, ŁĘG, MAMRY, PILE, ROŚ, WIGRY.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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2. Rozwiąż sudoku:
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AKCJA LATO
Półkolonie dla uczniów SP - cztery turnusy:
- 4-8 lipca
- 18-22 lipca
- 25-29 lipca
- 8-12 sierpnia

2022

Wydarzenia kulturalne
- 24 czerwca / Kleszczewo - Teatr w Małym Mieście
dwa spektakle plenerowe
- 8 lipca / Tulce - kino plenerowe
- 22 lipca / Gowarzewo - kino plenerowe
- 29 lipca / Kleszczewo - Letnie Spotkania Kameralne
koncert plenerowy, animacje dla dzieci
- 27 sierpnia / Tulce - festyn "Żegnaj Lato"
Wydarzenia sportowe:
- Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej / Kleszczewo
w każdy wakacyjny weekend na boisku Orlik dla dzieci
i młodzieży. Zgłoszenia przyjmuje animator
sportu na Orliku w Kleszczewie tel. 502 665 588
- otwarte treningi tenisa stołowego / Tulce
22-26 sierpnia, godz. 15:00-18:00
29-31 sierpnia, godz. 10:00-13:00
- Joga wśród drzew / park w Gowarzewie - bezpłatnie,
w poniedziałki, godz. 19:00 (oprócz 8 i 15 sierpnia)
SZCZEGÓŁY: tel. 692 467 020 lub www.kleszczewo.pl
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

