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Oczyszczalnia już otwarta!
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OTWARCIE
OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

1 lipca miała miejsce uroczystość otwarcia oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo Marek Maciejewski, Prezes
Zarządu Spółki Zakład Komunalny w Kleszczewie Ryszard Pomin, Prezes Zarządu PRZEM-GRI
(generalny wykonawca) Andrzej Chomański oraz Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz.
Poświęcenia dokonał Proboszcz
Parafii pw. Wszystkich Świętych
w Kleszczewie ks. Tomasz Nawrocki. Marszałek Marek Woźniak
w swoim wystąpieniu podkreślił
dużą determinację Gminy w rozwiazywaniu problemów gospodarki ściekami, o czym świadczy
min. wysoki udział środków własnych w zrealizowanej właśnie inwestycji. Warto dodać, że o słuszności tego spostrzeżenia świadczy
także duży zakres budowy sieci
kanalizacyjnych, zrealizowany na
wyłączny koszt Gminy w trakcie
budowy ulic.

Nowa oczyszczalnia ścieków
zastąpiła w całości dotychczasową, która została zdemontowana i usunięta. Otwarty właśnie
obiekt jest przystosowany do obsługi 4999 RLM (Równoważna
Liczba Mieszkańców). Obiekt jest
kubaturowo przygotowany w taki
sposób, by w miarę rozwoju sieci kanalizacyjnej, po uzupełnieniu wyposażenia, mógł przyjąć
dwukrotnie więcej ścieków niż
obecny limit (wykorzystany w ok.
50%), co zapewnia docelowo możliwość przyjęcia ścieków z wszystkich miejscowości naszej gminy.
W przyszłości, w miarę wzrostu
liczby mieszkańców, jest możliwa
dalsza rozbudowa.
W skład przedsięwzięcia, w ramach którego powstała oczyszczalnia ścieków, weszła też budowa kanalizacji sanitarnej.
Budowa samej oczyszczalni
kosztowała 12.088.520,18zł. Inwestycja uzyskała wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Oś
priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa). Wysokość dofinansowania
to 4.637.097,86zł. Odcinki kanalizacji sanitarnej powstały w Kleszczewie (nowa zabudowa przy ul.
Lipowej) oraz w Bylinie (budynki
położone w sąsiedztwie ul. Sportowej w Kleszczewie). Łączna długość
wybudowanej sieci kanalizacyjnej to 1816m. Włączenie budowy
kanalizacji do projektu, pozwoliło
uzyskać dodatkowe cenne punkty
przy ocenie wniosku, jednak koszt
kanalizacji – 1.868.937,78zł, musiał być w całości pokryty z budżetu Gminy. W ramach robót do-

datkowych wykonano także część
budowlaną drugiego reaktora biologicznego, który umożliwi w przyszłości, wspomniane wyżej, podwojenie przepustowości oczyszczalni.
Wykonanie tych prac na obecnym
etapie było korzystniejsze finansowo i organizacyjnie niż podejmowanie ich w przyszłości na zagospodarowanym terenie obiektu.
Całkowity koszt projektu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją to 14.088.520,18 zł. Dotacja
unijna pokryła 1/3 tej sumy, pozostałe środki zabezpieczyła Gmina
– w części w ramach dokonanego
już dokapitalizowania spółki komunalnej, w części w postaci zabezpieczenia odpowiednich środków
w wieloletniej prognozie finansowej, na spłatę kredytu zaciągniętego
na budowę. W miarę rozwoju sieci
i wzrostu liczby klientów wnoszących opłaty za ścieki zakłada się, że
spłatę zobowiązań będzie przejmował Zaklad z bieżących dochodów.
Inwestorem oczyszczalni w ramach powyższego montażu finansowego był Zakład Komunalny,
który będzie zajmował się eksploatacją tej instalacji. W trakcie realizacji zadania na wyróżnienie
zasługuje zaangażowanie Prezesa
Spółki Ryszarda Pomina, którego
doświadczenie i wiedza w zakresie budownictwa spotkały się także z wysoką oceną wykonawców
budowy.
Ogromny wysiłek finansowy, który jest związany z budową
oczyszczalni to konieczna inwestycja wybiegająca daleko w przyszłość, ponieważ otwiera możliwość
rozbudowy sieci kanalizacyjnej na
całym obszarze gminy, a także ułatwia uzyskanie wsparcia zewnętrznego na pokrycie dalszych kosztów
tych inwestycji.

WKRÓTCE NASTĘPNE
INWESTYCJE
KANALIZACYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach
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Budowa oczyszczalni ścieków,
to symboliczne rozpoczęcie nowego etapu rozbudowy sieci kanalizacyjnych. Budowa sieci w kierunku
zachodnim została już zapoczątkowana odcinkiem kanalizacji wykonanym od oczyszczalni ścieków
przez miejscowość Nagradowice
(również z udziałem środków UE-WRPO). W najbliższym czasie ruszy procedura przetargowa na bu-

dowę kanalizacji z Nagradowic (od
miejsca zakończenia poprzedniej
inwestycji) do Komornik, do głównej przepompowni ścieków w tej
miejscowości, w pobliżu strażnicy
OSP. Równolegle z budową przez
Gminę kolektora od Nagradowic
do głównej przepompowni w Komornikach, odcinek sieci przesyłowej od strony autostrady wybuduje firma Hoppecke Baterie Polska
– efekt tej inwestycji zostanie przekazany Gminie i posłuży do przyłączenia przyległych do tego kolektora indywidualnych posesji.
Wybudowanie tak długiego odcinka sieci przesyłowej, to kolejny element wybiegającej w przyszłość
strategii pozyskania środków z Unii
Europejskiej na budowę kanalizacji w Komornikach, Gowarzewie, Szewcach, Taniborzu i Bylinie,
a także Tulcach – najpierw w części tej wioski przylegającej do Gowarzewa, docelowo całej miejscowości. Ponieważ z punktu widzenia
oceny wniosków o dofinansowanie
liczy się efekt, min. w postaci liczby
przyłączy przypadających na 1km
sieci, istnienie sieci przesyłowych
pomiędzy miejscowościami pozwala na poprawę wskaźnika punktacji.
Na drugim końcu zaprojektowanej już sieci kanalizacji sanitarnej są
odcinki budowane w ulicach w Gowarzewie – zaawansowanie prac
w tym rejonie również ma na celu
ułatwienie pozyskania dofinansowania. Aby Gmina mogła w przyszłości dużo zyskać, dzisiaj musi
wiele zainwestować i to właśnie robimy. Podjęcie w krótkim czasie kolejnego, tak kosztownego zadania
jakim jest budowa kanalizacji do
Komornik, jest możliwe między innymi dzięki wsparciu jakie uzyskała Gmina z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, z którego na
budowę kanalizacji w Komornikach
uzyskaliśmy 5 mln zł. Na kanalizację sanitarną w rejonie Gowarzewa
(ulica Siekierecka, w przypadku budowy tej ulicy przez Powiat) przeznaczymy także część kwoty pozyskanej z wcześniejszej transzy RFIL,
która wynosiła 2,5 mln zł. Kanalizacja to nie tylko cel sam w sobie, ale
również otwarcie możliwości obniżenia kosztów przebudowy dróg,
stąd też będzie to pierwszoplanowy
punkt starań o kolejne środki z funduszy zewnętrznych w najbliższych
latach.
c.d. na str. 6 >>>
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Boisko w Markowicach

NOWE BOISKO
W MARKOWICACH

Koncepcja
zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Markowicach przewiduje w sąsiedztwie istniejącej
świetlicy wiejskiej i placu zabaw modernizację boiska trawiastego, założenie parku wiejskiego oraz wybudowanie boiska
o sztucznej nawierzchni. Ostatni z wymienionych elementów
tego planu właśnie wpisał się
w krajobraz wioski. Boisko zostało zaprojektowane pod kątem potrzeb niewielkiej miejscowości, tak aby z niego korzystać
mogły nawet pojedyncze osoby. Wymiary obiektu to 12 x 22
m, a więc standard dla boiska
do gry w siatkówkę. Boisko ma
służyć także jako wielofunkcyjne, do rekreacyjnej gry w tenisa
ziemnego, kosze do koszykówki umożliwią trening rzutów do
kosza nawet jednej osobie, a minibramki pozwolą niewielkiej
grupce uczestników na super zabawę z piłką nożną. Boisko jest
ogrodzone panelami o wysoko-

Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim
ści 4m, co zabezpieczy przed wybieganiem po piłkę poza boisko.
Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to 125.827,69zł, w tym
kwota 35.536,00 zł została wygospodarowana przez Markowice z Funduszu Sołeckiego.

SKATE PARK
W TULCACH

Decyzja zebrania wiejskiego
w Tulcach została podjęta w obecności delegacji młodzieży – wnioskujemy o budowę skateparku. Sołectwo deklaruje udział finansowy
w budowie i zwraca się o dofinasowanie z budżetu Gminy. Jednoznacznie wskazano również lokalizację w sąsiedztwie istniejącego
placu zabaw przy hali sportowej. Ze
względu na wysoki koszt inwestycji
w pierwszym roku ma powstać płyta
placu, w kolejnych latach będą montowane elementy wyposażenia. Ponieważ z różnych względów przygotowanie formalne i finansowe
inwestycji nie było możliwe do wykonania w roku ubiegłym,stąd też
obecnie wraz z płytą o powierzchni
600 m kw. pojawił się pierwszy ele-

ment do zabawy. Wydatki poniesione dotąd na budowę skateparku to
141 741,51 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Tulce 27 944,30 zł.

KOLEJNE
DOFINASOWANIE
NA BUDOWĘ ULIC

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg udzieli wsparcia naszej
Gminie w kontynuacji budowy

Inwestycje
zrealizowane

Skatepark w Tulcach
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Plan budowy ulic w Gowarzewie

ulic w Gowarzewie. Przedmiotem
dofinansowania jest budowa ulicy
Szałwiowej oraz fragmentu ulicy
Lawendowej (odcinek łączący z ul.
Waniliową od strony ul. Siekiereckiej. Koszt zadania to 1.507.654,
dofinansowanie wynosi 50% wartości inwestycji, a więc 753.827 zł.
Koszt zadania będzie większy ze
względu na przyjętą przez Gminę generalną zasadę układania

Zakres inwestycji
na ul. Szałwiowej
i Lawendowej
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>>> c.d. ze str. 5
sieci kanalizacji sanitarnej przed
wykonaniem nawierzchni drogi.
Kanalizacja sanitarna jest w całości finansowana z budżetu Gminy, jednak powstanie spójnej sieci kanalizacyjnej, może pozwolić
w przyszłości, po wykonaniu kanału przesyłowego łączącego sieć
z oczyszczalnią ścieków, na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.
Umowa na dofinansowanie
z RFRD została podpisana w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
przez wojewodę wielkopolskiego
Michała Zielińskiego, wójta gminy
Kleszczewo Bogdana Kemnitz oraz
skarbnik Agatę Kaczmarek. Został
ogłoszony przetarg na budowę.

UNIJNA POMOC NA
DOPOSAŻENIE GOK

Oprócz wymienionych powyżej przedsięwzięć w trakcie realizacji jest projekt unijny, którego beneficjentem jest Gmina, dotyczący
doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczewie” to projekt realizowany w ramach PROW 2024-2020
(Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”), gdzie
instytucją pośredniczącą w pozyskiwaniu środków jest Stowarzyszenie Trakt Piastów, którego współzałożycielem jest nasza Gmina.
W ramach zadania zakupione są zestawy zasłon, rolet i kurtyn okiennych, wyposażenie pracowni ceramicznej, scena, girlandy świetlne,

<<<

2 wózki transportowe. Koszt zadania to 78.310.,27zł, kwota dotacji
z PROW wynosi 47.694zł.

MONTAŻ
KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH

Na różnym etapie zaawansowania jest realizacja programu „OZE
– Wytwarzanie źródeł odnawialnych na terenie gmin Kleszczewo i Krzykosy”. Inwestycja składa
się z 3 komponentów i jest przewidziana do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie
trwa montaż kolektorów słonecznych – w tym przypadku najwcześniej rozstrzygnięto przetarg, stąd
stosunkowo wysokie zaawansowanie prac. Drugie w kolejności
rozstrzygnięcie postępowania na
zamówienie publiczne miało miejsce w przypadku paneli fotowoltaicznych – zostały przygotowane projekty instalacji i wykonawca
przystąpił do pierwszego etapu
montażu. Nadal trwa jeszcze procedura przetargowa dotycząca
pomp ciepła. Zapadła już decyzja odnośnie wyboru wykonawcy,
jednak należy mieć na uwadze, że
zwieńczeniem postępowania jest
podpisanie umowy z wykonawcą. Przetarg na dostawę i montaż
pomp ciepła okazał się najtrudniejszym do przeprowadzenia nie tylko w przypadku projektu OZE, ale
w ogóle od czasu obowiązywania
ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie było unieważniane 5 razy, obecnie toczy się 6
przetarg. Przyczyny unieważniania to zbyt wysokie wartości ofert,
bądź też błędy w ofertach.

Scena dla GOKiS, zakupiona ze środków unijnych

Kolektory słoneczne

WSPARCIE I NAGRODA
Z PROGRAMU
WIELKOPOLSKA
ODNOWA WSI

W ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi”
nasza Gmina podpisała umowę na
dotację z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, do którego zgłoszony został projekt zainicjowany przez sołectwo Gowarzewo pn.
„W zdrowym ciele zdrowy duch –
rozbudowa Centrum Aktywności
Rodzinnej w Gowarzewie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i jego efektem będzie zestaw
do Street Workout, który uzupełni wyposażenie terenu rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Gowarzewie. Koszt przedsięwzięcia
wynosi
53.899,21zł.
Dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 27.000zł, środki z Funduszu
Sołeckiego przeznaczono 10.000zł,
dodatkowe środki z budżetu gminy to 2.022,41zł.

W roku ubiegłym projekty w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi
realizowane były w 2 sołectwach,
tj. w Taniborzu i Śródce. Sołectwa
uczestniczące w programie WOW
mogą zostać zgłoszone do konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.
Wśród laureatów rozstrzygniętej
niedawno IV edycji tego konkursu, w gronie 33 sołectw znalazła
się Śródka. Oprócz tytułu sołectwo otrzymało nagrodę w wysokości 3 tys. zł. Do konkursu zgłoszona
była zrealizowana w ubiegłym roku
budowa placu zabaw przy strażnicy
OSP (plac w poprzedniej lokalizacji
został zlikwidowany).

ĆWICZENIA
STRAŻAKÓW

W sobotę 26 czerwca br. w Markowicach zostały przeprowadzone
ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kleszczewo. Oprócz
6 zastępów strażaków z jednostek
z OSP Kleszczewo, Gowarzewo,
Komorniki i Krzyżowniki-Śródka
w ćwiczeniach udział wzięły
dwa zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 6 z Krzesin. Ćwiczeniami kierował zastępca dowódcy JRG nr6. Głównym celem
ćwiczeń, w których udział
wzięło 38 strażaków z naszej
gminy, było rozwinięcie linii
do podawania wody na dużą
odległość poprzez wykorzystanie dużej liczby wozów gaśniczych. Ten sposób organizacji akcji gaśniczej może
być szczególnie przydatny
w przypadku konieczności
działania w niedostępnym
terenie, gdzie nie jest możliwy swobodny dostęp więkc.d. na str. 6 >>>
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Wozy bojowe gminnych jednostek OSP przed ćwiczeniami.
szej liczby samochodów gaśniczych
– wówczas kilka, bądź kilkanaście
wozów strażackich rozstawionych
od miejsca poboru wody do miejsca prowadzonej akcji jest w stanie
dostarczyć wodę na dużą odległość
dla kilku linii gaśniczych działających jednocześnie w rejonie objętym ogniem.
Podsumowanie wspólnych ćwiczeń miało miejsce w Gminnym
Centrum Tradycji i Szkoleń OSP
w Kleszczewie. Szkolenie pokazało jak dużym potencjałem dysponują obecnie jednostki OSP w naszej gminie – dotyczy to zarówno
ilości i klasy sprzętu jak również
jakości wyszkolenia strażaków.

CZAS PANDEMII

Chociaż pandemia trwa nadal,
to w naszym kraju w ostatnich
tygodniach sytuacja się znacznie ustabilizowała. Temat schodzi
z pierwszych stron mediów, likwidowane są kolejne ograniczenia,
co najważniejsze – dzieci wróciły
do szkół, szkoda że na tak krótko,
bo tuż przed wakacjami. W naszej gminie w momencie przygotowywania tego materiału, wg informacji uzyskanej od Policji – na
kwarantannie przebywa 16 osób,
w tym 12 obcokrajowców. Żadna z osób nie podlegała kontroli w wyniku pozytywnego wyniku testu na Covid-19. Ze względu
na dynamikę sytuacji, bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Gminy w związku z pandemią
proszę śledzić na stronie internetowej Gminy.
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Pomimo korzystnego rozwoju
sytuacji musimy być przygotowani
na możliwe odwrócenie obecnego
trendu – z taką sytuacją mamy do
czynienia w wielu krajach za sprawą nowych wariantów Covid-19,
które wykazują wzmożone możliwości rozprzestrzeniania się.
Szczególną czujność należy zachować planując wyjazdy wakacyjne.
Sukces szczepień, ale ...
Zapowiadane w poprzednim
numerze otwarcie punktu szczepień w hali sportowej w Kleszczewie stało się faktem. Wzorcowo zorganizowany przez Gminę
punkt, przy dużym zainteresowaniu mediów rozpoczął pracę 16
kwietnia br. Dotąd (do 9 lipca)
podanych zostało 4312 szczepionek, w tym 2217 osób zaszczepionych zostało pierwszą dawką
i 2095 drugą. Zdecydowana większość podanych dawek to najbardziej oczekiwane przez pacjentów
preparaty firmy Pfizer.
Pomimo imponującej skali szczepień, powstały z inicjatywy naszej Gminy punkt szczepień
w hali sportowej w Kleszczewie, to
tzw. punkt populacyjny. Punkty takie działają zwykle przy przychodniach lekarskich, w odróżnieniu
od powstałych niedawno ponadgminnych Punktów Szczepień Powszechnych, których tworzenie
w ramach Narodowego programu
szczepień zlecono powiatom – takich punktów na terenie powiatu
poznańskiego powstało 7.
Sukces punktu szczepień w naszej Gminie to przede wszystkim
zasługa wszystkich osób zaangażownych w obsługę pacjentów,
począwszy od pracowników OPS
i Urzędu Gminy, po niezawodnych

Punkt szczepień w hali sportowej w Kleszczewie
strażaków z gminnych jednostek
OSP z Prezesem ZG OSP Janem
Rajcheltem na czele, a także zatrudnionych przez podmiot szczepiący pielęgniarek – wszystkim należą się serdeczne podziękowania.
Skąd to „Ale...” na wstępie ?
To jak wyglądała praca punktu szczepień w ramach organizacji
i obsługi zapewnionej przez Gminę to tylko jedna strona medalu.
Niestety były też skargi pacjentów
na bałagan związany z odwołanymi terminami szczepień (na szczęście sporadycznymi), jak również
z brakiem informacji o wykonanych szczepieniach na koncie pacjenta, czy też o terminach drugiej dawki (przez inne podmioty
szczepiące zapisywanych na karcie podczas podawania pierwszej
dawki). To niedociągnięcia, niezależne od Gminy, za które całkowitą
odpowiedzialność ponosi Szpital
Podolany, jako podmiot szczepiący, upoważniony do zamawiania
szczepionek i rejestrowania pacjentów do systemu. Należy o tym
wspomnieć, ponieważ pacjenci, byli przez podmiot szczepiący błędnie informowani, a przykre uwagi kierowane były do tych,
którzy bezinteresownie pomagali
w organizacji szczepień.
Niezależnie
od
szczepień
w gminnym punkcie na ul. Poznańskiej 2, w Kleszczewie na ul.
Poznańskiej 6 są nadal prowadzone szczepienia przez tzw. Mobilny Punkt Szczepień, z przychodni
Obst Ambulans z Obornik. W tym
punkcie rejestracja pacjentów odbywała się dotąd poprzez system
ogólnopolski, stąd też trudniej
było mieszkańcom naszej gminy
skorzystać z możliwości zaszcze-

pienia. Szczepienia są prowadzone
od 31 stycznia br. Tutaj podanych
zostało do 9 lipca 1113 szczepionek, w tym 568 pierwszej dawki
i 546 drugiej.

PRZEWRÓT
W GOSPODARCE
ODPADAMI

Wyjście Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, spowodowało rozpad
związku i konieczność organizacji od podstaw systemu gospodarki odpadami na obszarze wszystkich 9 gmin tworzących od 2010
roku tę organizację.
Gmina Kleszczewo należy do
tych, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji. Wg danych z ZM
GOAP, system w naszej gminie generował najwyższe koszty w przeliczeniu na mieszkańca. Aby mieszkańcy mogli pokryć
koszty odbioru odpadów, opłata powinna wynosić ok. 52 zł na
osobę. Opłata od mieszkańca wynosi obecnie 25zł w zabudowie
wielorodzinnej i 28zł w jednorodzinnej. Zgodnie z obowiązującą w ZM GOAP zasadą, niezależnie od wyników przetargów
w poszczególnych 15 sektorach
opłata za odpady była wszędzie
jednakowa. Ponieważ wielkość
wpływów z opłat w Poznaniu bilansowała się z kosztami obsługi systemu we wszystkich 7 sektorach na terenie miasta, a koszty
c.d. na str. 8 >>>
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w sektorach „gminnych” przerastały wpływy, Prezydent Miasta stwierdził, że czas skończyć
z finansowaniem przez poznaniaków wywozu śmieci z ościennych gmin. Odrębną kwestią jest
jaki wpływ na ukształtowanie się
obecnego rynku usług w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów wywarł sam Poznań,
który samodzielnie kontrolował
(w mniejszym lub większym stopniu poprzez udział w spółkach
i partnerstwie publiczno-prywatnym) znaczną część strumienia odpadów i na ile te zaszłości
będą miały wpływ na rynek usług
w 2022 roku, kiedy to gminy rozpoczną samodzielną realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami.
Nasz problem na przyszłość
polega na tym, że zgodnie z obowiązującymi jak dotąd przepisami, system ma się finansować
wyłącznie z opłat pobieranych
od mieszkańców. Pomimo, że
być może wkrótce się to zmieni, nie jest możliwe pokrycie deficytu poprzez podniesienie opłat
ponieważ maksymalna stawka
określona wg zasad określonych
w Ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na mieszkańca) może wynosić 38,38 zł od osoby, a więc do 52
zł sporo brakuje.
Tempo przechodzenia do docelowego modelu organizacji systemu jest bardzo różne – największe
gminy, takie jak Poznań i Swarzędz
zamierzają skorzystać z możliwości przedłużenia obowiązujących
umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów o pół roku po postawieniu GOAP-u w stan likwidacji,
a więc do połowy 2022r. W przypadku tych gmin, liczby mówią, iż
opłata jest wystarczająca do finansowania systemu, stąd nie ma powodu do nadzwyczajnego tempa
pełnego przejmowania zadania.
Inaczej jest w przypadku naszej
gminy. Wg danych ZM GOAP należymy do gmin, w których produkuje się najwięcej odpadów
w przeliczeniu na osobę, tj. 628
kg rocznie. Tak duży przyrost odbieranej masy odpadów skutkuje
szybkim wyczerpaniem się limitu,
który w okresie związania umo-
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wą z firmą wykonawczą, był zobowiązany odebrać i zagospodarować
ZM GOAP. Jeżeli byśmy chcieli
skorzystać z kontynuacji świadczenia usług przez firmę, która wygrała przetarg zorganizowany przez
ZM GOAP w naszym sektorze do
połowy przyszłego roku, musielibyśmy dopłacić ponad 2 mln zł ponad kwotę uzyskaną z wpływów
z opłat od mieszkańców. Taka kwota oznaczałaby konieczność rezygnacji z jakichkolwiek inwestycji,
a wystarczyłaby jedynie do połowy roku. Tak więc na takie warunki nas nie stać. W podobnej sytuacji byliśmy już w 1991 roku, gdy
miasto zażądało od nas kwoty zbliżonej do połowy budżetu za kontynuację usług MPK w zakresie
transportu publicznego. Wówczas
zrezygnowaliśmy z propozycji natychmiast, wynajęliśmy na miesiąc
autokary przedsiębiorstwa turystycznego i w tym czasie zorganizowaliśmy własny transport, który
kosztował nas dużo mniej. Tym razem sytuacja jest podobna, jednak
obecny stan prawny nie pozwala na
tak skuteczne i szybkie rozwiązanie
problemu, a obecne uwarunkowania rynku gospodarki odpadami,
szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów, nie dają gwarancji (a może raczej szans) tak
spektakularnego sukcesu. Tym nie
mniej, podejście jest identyczne –
jak najszybciej przejąć organizację
systemu, by wyeliminować, bądź
przynajmniej ograniczyć straty.
Jak będzie wyglądał system gospodarki odpadami w naszej gminie? Na obecnym etapie zakłada-

my, że Urząd Gminy przejmuje
obsługę administracyjną systemu i w drodze przetargu wybierzemy firmę (firmy), które zajmą się
usługowo odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Do czasu wybudowania własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zakładamy kontynuację korzystania z PSZOK w Rabowicach w gminie Swarzędz. Poznań deklaruje podtrzymanie
dotychczasowych, równych dla
wszystkich uczestników ZM GOAP
zasad korzystania ze spalarni odpadów ITPOK, która produkuje energię z frakcji pozostających po segregacji (faktem jest, iż uzyskaliśmy
do tego prawo przystępując do porozumienia z Miastem – porozumienie to było podstawą zabiegów
o środki na budowę spalarni).
W przypadku, gdyby koszty usług
okazały się zbyt wysokie, w rachubę
wchodzi wariant awaryjny, w którym odbiór odpadów realizujemy
poprzez własną spółkę komunalną.
Obecnie w ekspresowym tempie prowadzone są przygotowania
do przejęcia zadania przez Gminę.
Już na czerwcowej sesji Rady Gminy podjęte zostały najważniejsze
uchwały związanych z gospodarką
odpadami, tj. „Regulamin Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, „Uchwała w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Uchwała w sprawie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.
Po podjęciu uchwał natychmiast
przystępujemy do przygotowania procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Trwają uzgodnienia dotyczące
ostatecznego kształtu porozumień
międzygminnych w sprawie ITPOK i PSZOK. Na kolejnych sesjach będzie przyjętych jeszcze
kilka uchwał, w tym zapewne najbardziej interesująca wszystkich
mieszkańców – uchwala dotycząca
wysokości opłat.
Nowe przepisy ustanawiane
przez Gminę mają na celu ograniczenie kosztów systemu przy zachowaniu niezbędnego poziomu
świadczonych usług i co się z tym
bezpośrednio wiąże – ograniczeniu wzrostu wysokości opłat. Wysokość opłat poznamy po rozstrzygnięciu procedur przetargowych,
które chcemy przygotowywać natychmiast po przyjęciu podstaw
prawnych. W czwartym kwartale bieżącego roku czeka mieszkańców składanie do Gminy deklaracji
w sprawie odbioru odpadów z posesji. Najistotniejsze założenia przyjętych przez radę Gminy uchwał prezentujemy na stronie 13.

40 ROCZNICA ZJAZDU
ZJEDNOCZENIOWEGO
NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ

11 czerwca w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce konferencja z okazji 40.
Rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI Solidarność. Konferencję zorganizowała Rada Wojewódzka NSZZ RI Solidarność,
a wydarzenie swym patronatem
objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. W tym dniu uroczyście uczczono wydarzenie, które miało miejsce 8-9 marca 1981r.,
podczas którego przedstawiciele
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niezależnych organizacji opozycyjnych, powstałych na wsi na bazie
ogólnopolskiego ruchu solidarnościowego, postanowili połączyć się
i utworzyć wspólna reprezentację.
Pierwszego dnia tym historycznym
obradom przewodniczył obecny
Przewodniczący NSZZ RI Solidarność Wielkopolska Ryszard Majewski, który zaproponował nazwę dla
ogólnopolskiej organizacji – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność”. Spotkanie wówczas
nielegalnych organizacji było możliwe dzięki NSZZ Solidarność, która
już była organizacją działającą legalnie – Związek zaprosił uczestników
Zjazdu, jak również pokrył koszty.
Pierwszym efektem połączenia sił
było doprowadzenie, wbrew intencjom ówczesnych władz, do zarejestrowania Związku, co nastąpiło już
12 maja 1981r Legalny byt organizacji był krótki i zakończył się delegalizacją w wyniku stanu wojennego
ogłoszonego 13 grudnia 1981 roku.
Jak wiadomo komunistom, pomimo użytej siły, nie udało się odwrócić biegu historii, w konsekwencji
postępujących przemian w Polsce,
w kwietniu 1989r. nastąpiła ponowna legalizacja Związku.
Legalizacja na poziomie krajowym zaowocowała w wielu miejscach sformalizowaniem aktywności na poziomie gminnym.
Dynamikę tego procesu przyspieszyły bieżące wydarzenia tamtego okresu, w tym przygotowania
do pierwszych, w części wolnych,
wyborów do parlamentu 4 czerwca 1989 r. , a następnie wyborów
samorządowych 27 maja 1990 r.
Ruchy te nie ominęły także naszej gminy, a ich materialnym wyrazem było powołanie koła NSZZ
RI „Solidarność”. Zebranie założycielskie rolniczej Solidarności w naszej gminie miało miejsce
w przeddzień Święta Niepodległości, 9 listopada 1989r. W spotkaniu w sali GOK wzięło udział 47
osób, spośród których 45 postanowiło złożyć podpis na deklaracji członkowskiej. Wybrano Tymczasowy Zarząd Gminny: Bogdan
Kemnitz – przewodniczący, Markiewicz Tadeusz z – ca przewodniczącego, Ochowiak Marek – sekretarz, Koszyczarek Jerzy – skarbnik.
Wybrano także delegatów na zjazd
wojewódzki w osobach: Markie-

wicz Tadeusz, Kaczmarek Władysław, Żuraw Jan, Ratajczak Marek, Szwed Stanisław , Fludra Jan,
a także Bogdan Kemnitz – mandat delegata z racji pełnionej funkcji. Po ukonstytuowaniu się, koło
NSZZ RI Solidarność wystąpiło do
naczelnika gminy o przydział lokalu na prowadzenie działalności
– zwrócono się o pomieszczenie
w Urzędzie Gminy (obecnie pomieszczenie ZM GOAP). Tymczasowy zarząd został przekształcony
w stały na kolejnym zjeździe, który miał miejsce po odbyciu zebrań
w poszczególnych sołectwach 15
marca 1990r. – organizacja liczyła
wtedy już 67 członków. W bieżącej
działalności na pierwszym miejscu
była obrona interesów rolników.
Domagano się realizacji ustaleń
wobec wsi i rolnictwa przyjętych
podczas obrad „Okrągłego stołu”. Tymczasem, gwałtowna inflacja zagrażała bytowi gospodarstw,
co raz wyraźniej dostrzegano zagrożenia dla wsi wynikające z realizacji tzw. „Planu Balcerowicza”,
czy też wyprzedaży, głównie podmiotom zagranicznym, przedsiębiorstw związanych z obsługą
rolnictwa, jak np. cukrowni, czy
innych zakładów przetwórczych.
Z efektów przemian na wsi korzystały głównie dotychczasowe elity.
Podobnie jak to ma miejsce dzisiaj, w arsenale środków były akcje protestacyjne, ale dominowały działania polegające na realnej,
a nie tylko robionej na pokaz pomocy rolnikom, w tym np. organizowanie doradztwa rolniczego
– (np. konsultacje ze specjalistami
z regionu Dolnej Saksonii). Człon-

kom Związku i rodzinom organizowano wyjazdy do ośrodków doradztwa rolniczego (np. WOPR
Marszew), ale również wycieczki
turystyczne (np. na Dzień Dziecka
wycieczka Gołuchów-Kalisz).
Realnym działaniem w kierunku
poprawy warunków życia mieszkańców było także podjęcie przez
NSZZ RI „Solidarność” sprawy
rozwoju gminnej infrastruktury.
Przeanalizowano przyczyny braku postępu w telefonizacji gminy
i ustalono plan działania zakładający kompleksowe rozwiązanie problemu budowy sieci telekomunikacyjnych w oparciu o społeczne
komitety telefonizacji (obniżenie
kosztu przyłącza, dodatkowe możliwości pozyskania funduszy). Podobne podejście założono w stosunku do gazyfikacji gminy, która
została już wprawdzie zainicjowana
w Tulcach i w Gowarzewie, ale działania te miały charakter wyłącznie
lokalny. Uznano, że i w tym przypadku konieczne jest kompleksowe podejście do zadania, ponieważ
aby można optymalizować koszty
rozbudowy sieci gazowej należy zaprojektować sieć przesyłową zdolną
do obsłużenia całej gminy. O środki na opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy zwrócono się do Naczelnika Tomasza Lijewskiego oraz
do ówczesnej Gminnej Rady Narodowej (przewodniczący Związku był wówczas jednym z radnych).
Pozytywny odzew sprawił, że na
bazie członków NSZZ RI „S” oraz
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” ( w większości te same
osoby), z poszczególnych miejscowości utworzony został Społeczny

Komitet Gazyfikacji Gminy, który koordynował opracowanie koncepcji gazyfikacji całej gminy. Tak
się złożyło, że realizacja programu
przypadła już odrodzonemu samorządowi gminnemu. Obie organizacje solidarnościowe w znacznym
stopniu wpłynęły na wynik wyborów, w konsekwencji przejmując
rządy w gminie. Przyjęte w gminnym programie NSZZ RI „Solidarność” kompleksowe podejście do
rozwiązywania problemów rozwoju telefonizacji i gazyfikacji i szeroki rozmach działań zrobiły wrażenie na gestorach tych mediów
(nowych ludzi, którym również
zależało na efektach pracy) – uzyskaliśmy wsparcie w postaci urządzeń (centrale, przepompownie),
a także w pewnej części środki na
sieci przesyłowe i w konsekwencji
dwa gigantyczne programy inwestycyjne stały się rzeczywistością.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy te ówczesne działania są dość
abstrakcyjne – zbiórki pieniędzy
na budowę, fizyczna praca całych
rodzin przy wykopach pod rury
i kable .... . Aby zrozumieć to co
wówczas miało miejsce, należy
mieć na uwadze entuzjazm wynikający z charakteru politycznych
i społecznych przemian, ale także realia ówczesnego życia. Należy uruchomić fantazję i wyobrazić sobie np., że nie ma Internetu
i nagle zniknęły telefony komórkowe, w naszej miejscowości pozostał dostęp jedynie do jednego aparatu telefonicznego, a druty
umożliwiające łączność zrywane
są przy nieomal każdej burzy; do
ogrzewania mieszkań mamy tylko węgiel, który podlega ścisłej
reglamentacji i może nie starczyć
do końca zimy (w przypadku rolników kartki na węgiel przysługują w zamian za odstawione płody
rolne, aby wykupić przydział zwykle konieczne całonocne wyczekiwanie w kolejce). Armagedon ?
Nie, to była nasza gminna rzeczywistość odziedziczona po ustroju „sprawiedliwości i dobrobytu”,
którą intensywnie zmienialiśmy
na początku lat 90 – tych. Z wybudowanej wówczas infrastruktury, korzystają do dzisiaj jej budowniczowie, ale także tysiące nowych
mieszkańców gminy.
Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo
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Z obrad Rady Gminy

31

marca 2021 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo,
podczas której podjęte zostały uchwały w następujących spra-

wach:
1. Uchwała Nr XXVIII/213/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2021 r.
2. Uchwała Nr XXVIII/214/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 05 stycznia 2021r., uzupełnionej w dniu 18 stycznia
2021r. przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
3. Uchwała Nr XXVIII/215/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 lutego 2021r. przez Panią Teresę Garland
4. Uchwała Nr XXVIII/216/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 04 marca 2021r. przez Panią Teresę Garland w imieniu
Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego
5. Uchwała Nr XXVIII/217/2021 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P
6. Uchwała Nr XXVIII/218/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
7. Uchwała Nr XXVIII/219/2021 w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
8. Uchwała Nr XXVIII/220/2021 w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

26

maja 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Kleszczewo,
podczas której podjęte zostały uchwały w następujących spra-

wach:
1. Uchwała Nr XXIX/221/2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo.
2. Uchwała Nr XXIX/222/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/176/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla
Komendy Wojewódzkiej Policji prawa własności lokalu użytkowego oraz
udziału w nieruchomości.
3. Uchwała Nr XXIX/223/2021 w sprawie nabycia na własność Gminy
Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki.
4. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez
nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Komorniki.
5. Uchwała Nr XXIX/225/2021 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Krzyżowniki.
6. Uchwała Nr XXIX/226/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021r.
7. Uchwała Nr XXIX/227/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
8. Uchwała Nr XXIX/228/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej
tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce.
9. Uchwała Nr XXIX/229/2021 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.
10. Uchwała Nr XXIX/230/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej
działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie.
11. Uchwała Nr XXIX/231/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej
część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
12. Uchwała Nr XXIX/232/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3,
498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
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kwiecień-lipiec 2021 r.

13. Uchwała Nr XXIX/243/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz
462/4 w miejscowości Gowarzewo
14. Uchwała Nr XXIX/234/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4
w miejscowości Gowarzewo.
15. Uchwała Nr XXIX/235/2021 w sprawie przystąpienie do zmiany
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo
16. Uchwała Nr XXIX/236/2021 w sprawie rzystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860
i 864 w miejscowości Gowarzewo
17. Uchwała Nr XXIX/236/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
ada Gminy podjęła Apel Rady Gminy Kleszczewo do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań mających na celu
wyłączenie funkcji produkcyjnych z prowadzonej gospodarki leśnej
dla obszarów stanowiących lasy ochronne miasta Poznania.

R

30

czerwca 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Kleszczewo, podczas której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi
Gminy Kleszczewo wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok.
Podczas XXX Sesji podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
1. Uchwała Nr XXX/238/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
wotum zaufania
2. Uchwała Nr XXX/239/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2020 r.
3. Uchwała Nr XXX/240/2021 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2020 r.
4. Uchwała Nr XXX/241/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji Rady Gminy na II półrocze 2021r.
5. Uchwała Nr XXX/242/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Gminy na II półrocze 2021r.
6. Uchwała Nr XXX/243/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
7. Uchwała Nr XXX/244/2021 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
8. Uchwała Nr XXX/245/2021 w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2021/2022.
9. Uchwała Nr XXX/246/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021r.
10. Uchwała Nr XXX/247/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
11. Uchwała Nr XXX/248/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo.
12. Uchwała Nr XXX/249/2021 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Uchwała Nr XXX/250/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji
lokalu użytkowego nr 2 oraz udziału w nieruchomości.
14. Uchwała Nr XXX/251/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Rada Gminy Kleszczewo podjęła Stanowisko w sprawie inicjatywy
ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
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Z posiedzeń komisji Rady Gminy

P
•
•

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 22 marca 2021 r. było:
Działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu
23 marca 2021 r. było:
Działalność schroniska w Skałowie.
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej w dniu
24 marca 2021 r. było:
Działalność GOKIS ze szczególnym uwzględnieniem gazety SAMORZĄD
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

P
•
•

P
•
•

Kwiecień 2021 r.

P
•
•

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 19 kwietnia 2021 r. było:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy
Kleszczewo
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu
20 kwietnia 2021 r. było:
Działalność obiektów sportowych i bibliotek.
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej w dniu
21 kwietnia 2021 r. było:
Finanse Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach.
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

P
•
•

P
•
•

Maj 2021 r.

P

rzedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 17 maja 2021 r. było:

<<<

•
•

Działalność Izb Rolniczych w Gminie Kleszczewo.
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 18 maja 2021 r. było:
• Bezpieczeństwo na terenie gminy.
• Funkcjonowanie służby zdrowia pod kątem szczepień przeciw Covid-19.
• Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej
w dniu 19 maja 2021 r. było:
• Działalność Zakładu Komunalnego w Kleszczewie w roku 2020
oraz plany na rok 2021.
• Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
rzedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 20 maja 2021 r. było:
• Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
• Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

P
P
P

Czerwiec 2021 r.

P

rzedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 15 czerwca 2021 r. było:
• Omówienie wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za rok 2020.
• Omówienie Raportu o stanie Gminy Kleszczewo za rok 2020.
• Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
omisja Rewizyjna odbyła posiedzenia w dniu 08 czerwca podczas którego przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu Zespołu Szkół Kleszczewo i Zespołu Szkół Tulce za 2020 rok.

K

A. Zdobylak

Medal „Samorządowiec 30‑lecia”
dla wójta Gminy Kleszczewo

P

odczas gali jubileuszowej, X
edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji
Gmin, Powiatów i Samorządnych
Województw w Lublinie, miało
miejsce wręczenie Certyfikatów
„Samorządowy Lider Edukacji”.
Certyfikat „Samorządowy Lider
Edukacji” dla Gminy Kleszczewo
odebrał wójt Bogdan Kemnitz.
Zgodnie z informacją organizatorów, misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest
identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne
decyzje i nieszablonowe działania,
skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem
ciekawych rozwiązań oświatowych w aspekcie programowym,
infrastrukturalnym czy kadrowym. Organizatorem programu
jest Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego w Krakowie, a w proces certyfikacji zaan-

gażowani są pracownicy naukowi
min. takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Łódzki, Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie, Uniwersytet
Śląski w Katowicach – wykładowca tej uczelni prof. Dariusz Rott
pełni też funkcję przewodniczącego Komisji Certfikacyjnej. Galę

tegorocznego konkursu prowadził
rektor Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu prof. Michał Kaczmarczyk, który pełni rolę eksperta
Komisji Certyfikacyjnej.
Tradycyjnie, oprócz certyfikatów
„Samorządowy Lider Edukacji”
wręczono wyróżnienia nadzwyczajne. Z racji jubileuszu X-lecia kon-

kursu, jak również, rocznicy 30 lat
odrodzonego samorządu gminnego, przyznane zostały Medale Edukacyjne „Samorządowiec 30-lecia”.
Jedną z osób, którym zostało wręczone to wyjątkowe wyróżnienie
był wójt gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz. Zgodnie z zaprezentowaną informacją „Medale przyznano prezydentom, burmistrzom,
wójtom, starostom i marszałkom
o najwybitniejszych osiągnięciach w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją po 1990 roku”.
Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 5 lipca w supernowoczesnej Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie – to
pewna odmiana, jako że poprzednie podsumowania miały miejsce
w historycznych, tak dystyngowanych miejscach, jak Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Aula Leopoldyńska
Uniwersytetu Wrocławskiego, czy
też warszawski Pałac w Wilanowie.
Red.
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Wakacje – czas start!

P

iątek 25 czerwca to ostatni dzień
roku szkolnego 2020/2021 dla
1180 uczniów wszystkich kleszczewskich szkół. Jednak, podobnie jak
w roku poprzednim, z uwagi na sytuację epidemiczną, apele związa-

-Przedszkolny w Ziminie i wręczył
nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych oraz
wyróżnienie dla finalisty wojewódzkiego konkursu. Najlepszym
absolwentem w Szkole Podstawo-

ZSP Zimin_najlepszy absolwent – Jakub Mędrek

ne z zakończeniem zajęć nie były tak
uroczyste jak w latach poprzednich.
Po krótkich powitaniach nastąpiło wręczenie świadectw, dyplomów
i nagród. Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów. Był
również czas na podziękowania nauczycielom i rodzicom.
Wójt Gminy Bogdan Kemnitz
wziął udział w uroczystościach w Zespole Szkół w Kleszczewie, Zespole
Szkół w Tulcach i Zespole Szkolno-

wej w Ziminie został Jakub Mędrek,
w Szkole Podstawowej w Tulcach
Lilija Pryhrodska, a w Kleszczewie
Idalia Kahel. Wyróżnienie otrzymał
Witold Kostrzewski, finalista XXV
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce ze
Szkoły Podstawowej w Kleszczewie.
Życzymy powodzenia, udanych
bezpiecznych wakacji i powrotu
do szkół w nowym roku szkolnym.
Odpoczywajcie bezpiecznie!

Witold Kostrzewski, finalista XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce ze Szkoły
Podstawowej w Kleszczewie
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ZS Tulce – najlepszy absolwent Lilija Pryhrodska

ZS Kleszczewo – najlepszy absolwent Idalia Kachel
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Najistotniejsze założenia przyjętych przez Radę Gminy uchwał
w zakresie gminnego systemu gospodarowania odpadami

P

odczas XXX Sesji Rady Gminy Kleszczewo dnia 30 czerwca 2021 r. podjęto trzy uchwały z pakietu niezbędnych uchwał,
będących podstawą dla gminnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe jest
konsekwencją decyzji kierunkowej
Rady Gminy Kleszczewo o wyjściu
Gminy ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
ze skutkiem na dzień 31 grudnia
2021 r.
W uchwałach nr 248, 249 i 251
zostały zawarte podstawowe informacje na temat funkcjonowania
gminnego systemy gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2022 r.
Poniżej najważniejsze informacje.

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów
budowlanych np. ceramika,
czysty gruz ceglany i betonowy);
12) odpady niebezpieczne;
13) przeterminowane leki i chemikalia;
14) odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki.

NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁE

POJEMNIKI I WORKI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec będzie miał
obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane oraz pojemnik na odpady
BIO a w przypadku zabudowy wielorodzinnej także w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło). W zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki
odpadów (papier, metale, tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło) w ramach
systemu będą dostarczane worki.
Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości

jednorodzinnych korzystających
z ulgi na kompostownik.

PSZOK

Do czasu powstania PSZOK-a na
terenie naszej gminy będziemy
korzystać z PSZOK-a zlokalizowanego na terenie gminy Swarzędz –
Rabowice ul. Świerkowa 17. Rodzaje odbieranych odpadów przez
PSZOK:
1) papier;
2) metale;

3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony, z zastrzeżeniem,
że limit roczny opon wynosi 8
opon na rok;
10) zużyty sprzęt pochodzący
z gospodarstw domowych;

Dla zapewnienia szczelności systemu obejmiemy nim także nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzn.
budynki użyteczności publicznej,
budynki i/lub obiekty komercyjne przeznaczone do prowadzenia
działalności gospodarczej, sportowej i rozrywkowej oraz domek
letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Kolejne uchwały niezbędne
do funkcjonowania gminnego
systemu gospodarowania odpadami zostaną podjęte podczas
jesiennych sesji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW
Wyszczególnienie

Zabudowa
jednorodzinna

Zabudowa
wielorodzinna

Odpady zmieszane

Odpady BIO

Odpady zbierane
selektywnie (papier,
metale, tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe
wielomateriałowe)

jeden raz na dwa tygodnie

jeden raz w tygodniu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada
oraz jeden raz na cztery
tygodnie w okresie
od 1 grudnia do 31 marca

jeden raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 kwietnia
do 30 września i jeden raz na
cztery tygodnie w okresie
od 1 października do 31 marca

jeden raz na cztery tygodnie

jeden raz w tygodniu

jeden raz w tygodniu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada
oraz jeden raz na cztery
tygodnie w okresie
od 1 grudnia do 31 marca

jeden raz w tygodniu w okresie
od 1 kwietnia do 30 września
i jeden raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 października
do 31 marca

jeden raz na dwa tygodnie

Odpady zbierane selektywnie
( szkło)

M. Nowicka
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Uwaga! Od 1 lipca obowiązek złożenia
deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB)

Program 500+

O

d 1 lutego 2021r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kleszczewie przyjmuje wnioski drogą
elektroniczną na program 500 +
na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja
2022. Od miesiąca kwietnia 2021
będzie można złożyć wnioski także papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul.
Sportowa 2.

Do dnia 24 marca 2021 wpłynęło 1225 wniosków, a wydano
1029 decyzji przyznających prawo
do świadczenia wychowawczego
(500+), na 1642 dzieci.
Zgodnie z ustawą o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci nadmienia się, że jeżeli osoba złoży wniosek na 500+ do dnia
30 kwietnia 2021, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata następuje do dnia 30
czerwca 2021.
Natomiast jeśli osoba złoży wniosek od dnia 1 maja do 31 maja 2021,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 31 lipca 2021.
W przypadku gdy osoba złoży
wniosek od dnia 1 czerwca do dnia
30 czerwca 2021, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata następuje do dnia 31
sierpnia 2021.
M. Radzimska

O

d 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał
obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie:
zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 (wniosek dostępny na naszej stronie internetowej
– INFORMATOR MIESZKAŃCA – Ochrona środowiska – CEEB).
Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych
obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła
ciepła lub spalania paliw.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Czyste Powietrze

U

ruchamiamy Punkt Konsultacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze. Pierwsze spotkanie edukacyjno-informacyjne dla
mieszkańców odbędzie się 29 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kleszczewie. Podczas niego zostanie omówiona możliwość otrzymania dofinasowania do wymiany pieca. Więcej
o Programie można znaleźć pod adresem: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/.
Szczegóły działania Punktu Konsultacyjnego na www.kleszczewo.pl
oraz pod numerem telefonu: 61 8176 017/020/033.

Azbest
U

rząd Gminy Kleszczewo
przyjmuje wnioski o udział
w programie likwidacji wyrobów
zawierających azbest.
Wnioski można pobrać ze
strony www.kleszczewo.pl lub
w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul.
Poznańska 4 (pokój nr 6), tel. 618176-017/020/033 wew. 124.
Do wzięcia udziału w programie
uprawnione są podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, posiadające lub mające
w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po złożeniu wniosku do
urzędy gminy właściwego według
miejsca położenia nieruchomości.
Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez
w/w podmioty uprawnione stają się
także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na
terenie powiatu poznańskiego.
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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 budże-

tu powiatu poznańskiego, gminy
oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wnioski będą przyjmowane do
30.07.2021 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do
nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierają-

ce azbest (akt notarialny, odpis
księgi wieczystej lubinne);
• 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 5wniosku);
• wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt
5wniosku).
Jednocześnie przypominamy, że
Wnioskodawca zobowiązany jest
do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na
30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
M. Nowicka
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Wycieczka na Kaszuby

W

dniach 17 – 18 czerwca 2021 był realizowany
projekt „Międzypokoleniowo na
dwudniowej wycieczce” przez Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie. Dotowany był przez Powiat Poznański i uczestników
wycieczki na Kaszuby oraz Stowarzyszenie „Pomagam”.. Uczestnikami ekskursji były osoby z gminy
Kórnik ( 8), z gminy Kostrzyn (8)
i z gminy Kleszczewo (34). Z tytułu
projektu wynika, że w tej turystyce
udział wzięli osoby starsze, dziecko ,dorośli i niepełnosprawni oraz
dwóch członków stowarzyszenia. W pierwszym dniu o godzinie 5.20 wyruszyliśmy w podróż
z Kórnika zabierając po drodze
następnych zainteresowanych .
Przystanek w Kleszczewie był na
Węźle Przesiadkowym o godzinie
5.45, a w Kostrzynie przy Straży
Pożarnej o godz. 6.00, aby o godz.
11.00 dotrzeć do miejsca zwiedzania – Węsior,, a w rezerwacie kamiennych kręgów ustawionych
prawdopodobnie przez Gotów;
to jedno z widocznych na Pomorzu zabytków z czasów przedhistorycznych. Kamienne kręgi kryją w sobie tajemniczość, dlatego
od stuleci ich istnienie wiązali ludzie z działaniami sił nadprzyrodzonych lub istotami bajkowymi.
Dla Kaszubów były to na przykład
zabawki olbrzymów. Z kolei inni
widzieli w kamiennych kręgach
zaklęte w kamień postacie – na
skutek klątw lub złego słowa nie-

wypowiedzianego w porę. Także
dziś nie brakuje ludzi, dla których
kurhany i kręgi kamienne nie są
jedynie cmentarzyskami, ale miejscami o wyjątkowej mocy i energii, astralnymi kalendarzami. Na
kamiennym kręgu ( „Strażnik”)
zrobiliśmy zdjęcie. Po tej ciekawej
turystycznie atrakcji Pomorza pojechaliśmy autokarem z Biura Turystycznego „Dominika” ze Środy
Wlkp. do Chmielna do Pracowni
i Muzeum Ceramiki Kaszubskiej.
Grupa zapoznała się z procesem
tworzenia i wytworami rodziny Neclów. W tym miejscu wiele
osób zaopatrzyło się w cuda ceramiczne z motywem kaszubskim.
Trzecim miejscem zwiedzania
była kolegiata w Kartuzach z da-

chem w kształcie trumny. Żyli tu
zakonnicy, którzy nie jedli mięsa, mieszkali samotnie i milczeli.
W Kartuzach była ponadgodzinna
przerwa na kawę i lody na rynku.
Przy kawałku muru kościoła również mamy zdjęcie. Mieszkaliśmy
w Ośrodku Wypoczynkowym nad
jeziorem w Warzenku. Warunki
były dobre, jak i smaczna obiadokolacja. Grupa spacerowała przy
jeziorze i po ogrodzie Ośrodka.
W drugim dniu, po śniadaniu przy
szwedzkim stole, udaliśmy się do
Skansenu Etnograficznego w Szymbarku. Obejrzeliśmy Dom Sybiraka,
pociąg przewożący Polaków do łagrów, Dom stojący na głowie, najdłuższą deskę świata wykonaną z daglezji,
bunkier, w którym przeżyliśmy nalot

( po nim wielu z nas mówiło, że nigdy więcej wojny), kapliczkę kaszubską. Był czas na przerwę na piwo regionalne, które jest tu warzone, kawę
i pamiątki. Następnie pan Przemysław
z panią pilot Darią zawieźli nas do Będomina – Muzeum Hymnu Narodowego. Podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy dworek Wybickich. Przy
rozłożystym buku pan przewodnik
opowiadał też o rodzie Wybickich i historii powstania hymnu narodowego.
W drodze powrotnej w Kościerzynie czekał w restauracji na
nas kaszubski obiad. Około 21.00
przybyliśmy zmęczeni ale zadowoleni do Kleszczewa. Mimo upału
były to dwa udane dni.
M. Radzimska
Koordynator projektu

W marcu POPŻ

W

dniu 4 marca 2021 Gmina
Kleszczewo otrzymała nieodpłatną żywność w ramach programu POPŻ, z Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu. Żywność (buraczki wiórki, cukier, groszek z marchewką, kasza jęczmienna, makaron,
miód, mleko UHT, mus jabłkowy,
olej rzepakowy, pasztet drobiowy, powidła śliwkowe, ser podpuszczkowy,
szynka drobiowa) wydano w dniu
8 marca 2021, w godzinach 9.00 do
16.00 w świetlicy wiejskiej w Poklatkach dla mniej zamożnych mieszkańców gminy. Obdarowanymi było 250
kleszczewian. Listę sporządził Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie zgodnie z kryterium dochodowym w wysokości 220 % z kwoty 528

zł na osobę w rodzinie lub 701 osoby
samotnie gospodarującej (odpowiednio 1161,60 zł, lub 1542,20 zł). Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
przekazali w wyznaczonym czasie, po
wcześniejszej telefonicznej informacji, w odpowiedniej ilości artykuły
spożywcze. Paniom: Halince, Edycie,
Ani, Renacie, Natalii dziękuję za trud
fizyczny przy wydawaniu produktów.
Warto, ponieważ Obdarowani wzbogacą swoje gospodarstwa domowe
w żywność, z której mogą sporządzić
smaczne dania, a własne zasoby materialne przeznaczyć na inny cel.
Wartość tych artykułów żywnościowych jest wyceniona na kwotę
30223,95 zł, o tonażu 6140,72 kg.
M. Radzimska
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Tulecki Rajd Rowerowy 2021

N

areszcie. Wreszcie. Już. Po
rocznym niebycie spowodowanym, jakby ktoś nie zauważył albo co dopiero wrócił z Marsa i nie był na bieżąco
– pandemia, obostrzenia, lockdown. Ponad rok wyjęty z życiorysu. W końcu mogliśmy zorganizować nasz tradycyjny tulecki
rajd rowerowy. Data 26.06.2021
r. ustalona. Godzina 10:00 wyznaczona. Miejsce startu i mety
zlokalizowane. Pogoda zmówiona. I na dwa dni przed startem
sprawa się rypła. Tulecki Lider
Rowerowy, Wódz Naczelny i Sołtys naszej wsi w jednej osobie
Pani Mirosława Rutkowska wiosen 18 albo coś koło tego skręciła
nogę. Ale od początku.
Środek czerwca, tak około trzeciego. Późna godzina nocna chwila po 18:00. W pewnym mieszkaniu osiedlowym wsi Tulce dzwoni
telefon. Na wyświetlaczu pod numerem telefonu opis „Wódz Naczelny odpierać natychmiast”.
Staję na baczność. Drżącą ręką
naciskam „zieloną słuchawkę”
i niepewnym głosem odbieram
mówiąc „Słucham rozkazów Wasza Ekscelencjo”. Jak by ktoś jeszcze śmiał się nie domyślić dzwoni
Pani Sołtys. Rozkaz brzmi: „Proszę zorganizować wyprawę rozpoznawczą wyznaczającą nową trasę polno–leśną z Tulec do Tulec.
Data operacji 26.06. roku bieżącego godzina startu 10:00, kryptonim misji – RAJD ROWEROWY”.
Koniec przekazu. Rozłączenie.
Słowo „proszę” dodałem od siebie aby ocieplić wizerunek naszej
liderki. W swej łaskawości nasz
Wódz Naczelny rozwiesił w całej wsi plakaty z informacjami na
temat wyprawy rowerowej z wezwaniem do wstawiennictwa bez
prawa odmowy. Dla niepoznaki podany został nr telefonu, pod
którym można było się usprawiedliwić jakby komuś coś nie pasowało. Nie wierzę, że ktoś zadzwonił.
Jak już wspomniałem wyżej, na
dwa dni przed wyprawą wszystko było dopięte na ostatni guzik. Dzwoni telefon. Blady świt –
11:14. Odbieram. Nim cokolwiek
powiem „Skręciłam lewą nogę.
Radźcie sobie sami. Ja zabezpieczam bazę na mecie. Nie ważcie
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się mnie zawieść żołnierzu.” Koniec monologu. Noga skręcona
zapewne od wpajania właściwych
zasad jakiemuś nowemu mieszkańcowi wsi.
Przed 10:00 wszyscy stawiamy
się na polanie naszego lasu w okolicy ul. Wrzosowej w liczbie ponad 50 osób w tym ponad połowa nieletnich. Dokładnie o czasie
wyjaśniam wszystkim zgromadzonym prawdziwy cel naszej wyprawy. W oczach niektórych widzę przerażenie. Oczy dzieci się
szklą od łez. Nawet pogoda zaczyna płakać nad naszym losem. Nie
ma zmiłuj. Musimy jechać. Startujemy. Na początku przebijamy się
przez drogę asfaltową, wyłączając ją z chwilowego użytkowania
i przejeżdżamy cała kawalkadą na

druga część lasu w kierunku miejscowości Garby. Telefon wibruje
w mojej kieszeni. Szefowa dzwoni
by upewnić się, że nie zdezerterowaliśmy i kontynuujemy wyprawę. Na razie droga nam sprzyja.
Tylko pogoda nie daje za wygraną
i pada nam prosto w oczy rzęsisty
deszcz. Jeden z ojców z dzieckiem
chce się poddać. Już zawraca. Ale
zapewne przypomina sobie jak
wygląda gniew naszej Naczelniczki i z pokorą wraca do szyku. Co
niektórzy przywdziewają odzież
ochronną na czas niepogody. Docieramy do rozwidlenia dróg na
skraju lasu. Część grupy wyrusza
na wprost drogą przez pola twierdząc, że to jest właściwa trasa.
Zdecydowana większość skręca
w lewo w wąziutką ścieżkę przez

łąkę do czarnego lasu gdzie czeka
nas nieznane. Mimo znaków zakazu, szykan ziemnych i szlabanów brniemy do przodu. Nikt się
nie poddaje. Pogoda widząc nasz
upór odpuszcza i daje nam kilka
promieni słońca na rozgrzewkę.
Przebijamy się przez kolejną szykanę i wbijamy się w nieprzebyty
ciemny las. Piaszczysta droga wije
się między drzewami. Trzymamy
się w grupie. Nie możemy pozwolić sobie na straty. Każdy obywatel
wsi jest cenny dla naszej Liderki.
Musi mieć kim komenderować.
Czas na chwile przerwy i uzupełnienie płynów lub odprowadzeniu ich nadmiaru. Część grupy w ferworze walki oddala się
ale widząc swój błąd szybko wraca. Nie mamy zbyt wiele czasu na

c.d. na str. 8 >>>
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odpoczynek. Mięśnie bolą ale trasa sama się nie zdobędzie. Sama
się nie odkryje. Skręcamy tym razem w prawo. Po drodze napotykamy na jakiś lud tubylczy, który
nie zna jeszcze rowerów i do przemieszczania się używa nóg. Nie
interesuje nas to. My mamy własny cel. Odkryć dla chwały naszego Wodza Naczelnego nowej drogi z Tulec do Tulec. Pędzimy dalej.
Ponownie przebijamy się przez
drogę asfaltową tym razem z Zalasewa do Poznania i wbijamy się
w las. Po chwili skręcamy w niepozorną ściekę w prawo. Ścieżka przekształca się na skraju lasu
w ścieżkę rowerową i podąża ku
cywilizacji do bardziej zurbanizowanej części tego zakątka globu.

Do Zalasewa. Dzielni rowerzyści,
mali i duzi docierają do półmetka
naszej wyprawy rowerowej czyli do placu tortur Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Łączymy
się z częścią ekipy, która rozdzieliła się z nami na rozwidleniu za
lasem Tuleckim. Dorośli padają
z wycieńczenia na trawę i uzupełniają płyny. Młodzi adepci sztuki rowerowej wiedzą, że to jeszcze
nie koniec i dopadają sprzętów
tortur jak: huśtawki koniki na
sprężynach i zjeżdżalni i ćwiczą swoje mięśnie by nie ostygły
przed dalszą mozolna drogą.
Po 20 minutach wypoczynku. Zjedzeniu naszych skromnych zapasów i wykonaniu zdjęć
topograficznych zdobytego terenu i ich odkrywców na tle szkoły wyruszamy na dalszą część
trasy. Pokonując dwie przeszkody urbanistyczne w postaci rond,
trzech przejść dla pieszych docieramy do drogi szutrowej do Kru-

szewni. Po 8 telefonie do bazy
Pani Sołtys zdałem relacje z przebytej trasy, strat własnych w ludziach w ilości 0 i przewidywanej godzinie powrotu. Droga do
Kruszewni wiodła miedzy polami porośniętymi rodzimymi zbożami. Coraz bardziej były widoczne trudy podróży i umiejętności
członków wyprawy. Po minięciu
Kruszewni skręciliśmy w prawo
w kolejną polną drogę gdzie musieliśmy walczyć z 1,5 metrowymi
pokrzywami. Niestety na tym odcinku ponieśliśmy pewne straty.
Mimo poparzeń rąk i nóg niektórych członków ekspedycji, mimo
łez i krwi zdartych kolan i goleni
wyprawa musiała trwać.
Szewce minęliśmy niepostrzeżenie. Na skraju wsi skręciliśmy w ulicę Tulecką parliśmy do
celu. Do Tulec. Do mety. Do bazy,
w której czekała na rezultaty naszej wyprawy, nasza niezwyciężona przywódczyni. Około godziny

13:00 z minutami po przejechaniu
około 17 kilometrów dotarliśmy.
Metą naszej wyprawy był parking
przy stawie w Tulach.
W swej łaskawości Pan Sołtys
przygotowała dla wszystkich rowerzystów wyśmienitą grochówkę. Kawa, herbata, woda i napoje kolorowe lały się hektolitrami.
Po uzupełnieniu utraconych płynów i kalorii sytym posiłkiem
zostaliśmy nagrodzeni deserem
w postaci drożdżówek z jabłkiem. Miejscowy iluzjonista Pan
Jarosław Borowski rozdawał najmłodszym uczestnikom własnoręcznie wyczarowane kolorowe baloniki. Natomiast dorośli
uczestnicy otrzymali przez ręce
naszej Ekscelencji mapy z odkrytymi już trasami rowerowymi Poznania i powiatu poznańskiego. Łzom szczęścia i radości
z dobrze wykonanego zadania
nie było końca. Po godzinach
biesiadowania czyli 64 minutach
później ekspedycja została roz-

wiązana i każdy mógł udać się na
zasłużony wypoczynek.
Trasa z Tulec do Tulec została
odkryta. Uśmiech Pani Mirosławy
(że pozwolę sobie w tym miejscu
na taką poufałość) jest największą nagrodą. Zamieszczone zdjęcia do tej relacji posiadamy dzięki uprzejmości dwóch kartografów
z wyboru i z posiadanego sprzętu a i umiejętności Panu Markowi
Maciejewskiemu i Panu Krzysztofowi Świątczakowi. Podziękowania
także dla członków Rady Sołeckiej
sołectwa Tulce, którzy rozdysponowali przygotowane poczęstunki i zorganizowali całe to wydarzenie. Za jak zawsze wyśmienitą
grochówkę, przygotowaną z sercem i zaangażowaniem podziękowania należą się Pani Elżbiecie
Dziurce wraz z jej ekipą z Karczmy pod Dębami w Komornikach.
Dziękuję wszystkim za udział
i wspaniałą atmosferę na rajdzie.
Bez Was ten rajd nie miałby większego sensu. Dzięki takim wydarzeniom integrujemy się jako
mieszkańcy i bliżej poznajemy. Łatwiej i przyjemniej się żyje wśród
znajomych, z którymi dzielimy
pasje i zainteresowania i do których możemy z daleka powiedzieć
„Cześć” lub „Dzień dobry” i chwilkę porozmawiać na spacerze po
naszej pięknej wsi i jej okolicach.
Na wszelki wypadek za to co tutaj nasmarowałem na Panią Mirkę będę jej unikać przez najbliższy miesiąc, aż nie przetrawi tego
wszystkiego. Do zobaczenia na
szlaku oczywiście rowerowym
i połamania szprych.
Damian Reymann
z Panią Naczelnik
Mirosławą Rutkowską
oraz Radą Sołecką wsi Tulce
Fot. Krzysztof Świątczak

„Artystyczne lato wiejskie”
w Śródce

K

GW „Śródczanki” otrzymało grant na przeprowadzenie cyklu
letnich warsztatów rekodzieła.
Zapraszamy chętnych na warsztaty decoupage w lipcu oraz makramy w sierpniu. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 664069620.
Projekt „Artystyczne lato wiejskie” jest dofinansowany przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalna Grupa Działania
„Trakt Piastów”. 
Jolanta Fludra
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Uroczystości Bożego Ciała

Gowarzewo

6 czerwca w niedzielę tradycyjnej oktawy Bożego Ciała po Mszy
Świętej o 10:15 w Gowarzewie
przeszła z Chrystusem w Eucharystii w procesja wyznając wiarę
w Jego obecność i prosząc o błogosławieństwo dla Gowarzewa.

Kleszczewo

3 czerwca 2021 r. w uroczystość
Bożego Ciała w parafii Wszystkich Świętych w Kleszczewie ulicami Kleszcewa przeszła procesja,
w której oprawę m.in. włączyli się
druhowie oraz druhna z jednostki
OSP w Kleszczewie.
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Krerowo

Tradycyjnie, w Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), po Mszy Świętej o godz. 10.00, sprawowanej
przez Księdza Proboszcza Stanisława Kaczmarka i franciszkanina Ojca Dobiesława, po rocznej
przerwie spowodowanej epidemią, wyruszyła procesja eucharystyczna przez wieś do czterech
ołtarzy. Ołtarze przygotowała: rodzina Rydianów i Wawrzyniaków,
rodziny mieszkające w blokach,
rodzina Lewandowskich oraz rodzina Lammelów. Jak zawsze, na
to wydarzenie przez mieszkańców

Krerowa została pięknie przygotowana i udekorowana wioska. Samo
zaś przeżywanie procesji ubogaciła orkiestra.
Dominik Rydian.

Tulce

W uroczystość Bożego Ciała
w Tuleckim Sanktuarium w dniu
3 czerwca 2021 r. oddaliśmy część

Bogu Żywemu w Najświętszym
Sakramencie. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie..Mszy świętej
przewodniczył proboszcz sznktuarium tuleckiego ks. Marian Libera, a w oprawę uroczystosci
włączyli się m.in. druhowie z jednostek OSP.

NASZE SPRAWY
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DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWACH

Dzień Dziecka w Taniborzu
W pierwszą sobotę czerwca, Stowarzyszenie Tanibórz i już
wraz z Radą Sołecką, zorganizowali Dzień Dziecka na placu w Taniborzu. Dzieci, młodzież i dorośli spragnieni spotkań na wolnym
powietrzu tłumnie przybyli na
plac zabaw.
Atrakcji było co niemiara. Lepiliśmy z gliny piec chlebowy. Dzieci mogły korzystać bez ograniczeń
z popcornu, waty cukrowej oraz
fontanny czekolady. Ugotowaliśmy w kociołku fasolkę po bretońsku, która rozeszła się szybciej
niż burzowe chmury nad niebem
w tym dniu. Na grillu można było
upiec sobie kiełbaskę, w tym czasie urozmaicając sobie czas strzelaniem z wiatrówki.
Radni sołectwa zadbali o konkursy z nagrodami, w których mogły wziąć udział oczywiście dzieci,
ale także i ich rodzice.
Swoją obecnością zaszczycili nas też Strażacy z Kleszczewa,
którzy zaprezentowali działanie
maszyn i strojów ratunkowych,
pokazali dzieciom jak wygląda
od środka wóz strażacki. Ale jak
zawsze największą atrakcję spra-

wili uruchamiając wodą kurtynę,
gdzie nawet rodzice nie mogli się
opanować aby nie zmoczyć się od
głowy do stóp.
Bardzo dziękujemy strażakom
z OSP w Kleszczewie za przybycie.
Zabawa była bardzo udana. Do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie
Tanibórz – i już

Dzień Dziecka w Poklatkach
W piękny słoneczny dzień 4
Czerwca w Poklatkach odbył się
,,Dzień Dziecka’’

Na dzieci czekało wiele atrakcji między innymi przyjazd Straży
Pożarnej zapoznanie się ze sprzętem i ochłodzenie przy strumieniach wody.
Konkursy , zabawy prowadzone przez naszą ,,Bajankę’’ Monikę
Skikiewicz w których można było
zdobyć certyfikat ,,Super Dojarza’’
Gorącą atmosferę ukoiły lody
rozdawane przez postać animowaną Kłapouchego.
Na zakończenie dnia ognisko
z domowymi przysmakami
R.S. z Sołtysem Poklatek
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DOŁĄCZ DO NAS!
NOWOCZESNY PRODUCENT
PRZEMYSŁOWYCH BATERII AKUMULATORÓW

Praca w Śródce (gmina Kleszczewo)

PRODUKCJA I MAGAZYN
zł

Umowa o pracę

Dofinansowanie do wypoczynku

Atrakcyjne zarobki

Bony na święta

Ubezpieczenie na życie

Szkolenia i możliwości rozwoju

Zadzwoń: 61 64 65 000
Przyślij CV: rekrutacja@hoppecke.pl
HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
20

■

ul. Logistyczna 10

■

63-006 Śródka

■

www.hoppecke.pl
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Aktywny Dzień Dziecka

S

pektakl teatralny oraz mnóstwo zabaw i konkurencji dla
najmłodszych – tak z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
świętował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który we współpracy
z Radą Sołecką wsi Kleszczewo zorganizował festyn dla dzieci.
30 maja na placu przy Hali Widowiskowo-Sportowej
GOKiS
w Kleszczewie wystąpiły artystki teatru Pantomimka w spektaklu

familijnym „Narcyz, tak to Ja!”. Po
wybrzmieniu ostatnich akordów
pożegnalnej piosenki ruszyła strefa rodzinnych aktywności, a w niej
mini park rozrywki konkurencje
sprawnościowe, zajęcia taneczne,
plastyczne i wiele innych atrakcji. Do zabawy angażowali się nie
tylko najmłodsi, ale także rodzice.
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny, impreza odbyła się w reżimie
sanitarnym.
MF
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Dzień Dobry Pomysłowy
szkoła podstawowa
(Kleszczewo – Tulce / zapisy - płatne)

16:00

23.07.2021 - Geozbieracze (Tulce) 13:00

23.07.2021 - Geozbieracze 9:00
(Kleszczewo)

22.07.2021 – Warsztaty cukiernicze 10:00
chruściki (Kleszczewo)
22.07.2021 – Warsztaty cukiernicze 13:00
chruściki (Tulce)

21.07.2021 - Szlakiem Powstania 9:00
(Kleszczewo)
21.07.2021 - Szlakiem Powstania 13:00
(Tulce)

20.07.2021 – Warsztaty kulinarne 10:00
pizza (Kleszczewo)
20.07.2021 – Warsztaty kulinarne 13:00
pizza (Tulce)

19.07.2021 - Zabawy taneczne 17:00
dla maluszków
02.08.2021 - Zabawy taneczne 17:00
dla maluszków

Zajęcia taneczne
przedszkole (Tulce / zapisy - bezpłatne)

06.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 11:00
„Czy jadłeś dzisiaj geny?”
(Kleszczewo - grupa
młodsza)
06.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 14:00
„Czy jadłeś dzisiaj geny?”
(Tulce - grupa starsza)

05.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 11:00
„Akcja-reakcja”
(Kleszczewo - grupa 14:00
młodsza)
05.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 11:00
„Akcja-reakcja”
(Tulce - grupa starsza) 14:00

kwiecień-lipiec 2021 r.

05.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne
„Akcja-reakcja”

03.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 16:00
„Co to znaczy mieć pH’a?”

22.07.2021 – Warsztaty cukiernicze 17:00
muffinki

20.07.2021 – Warsztaty cukiernicze 17:00
ciasteczka

08.07.2021 - Warsztaty świec 17:00
żelowych

17:00

19.07.2021 - Detektywi historii 9:00
(Kleszczewo)
19.07.2021 - Detektywi historii 13:00
(Tulce)

NASZE SPRAWY

06.07.2021 - Warsztaty mydlarskie

Dzień Dobry Pomysłowy
przedszkole (Tulce / zapisy - płatne)
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04.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 11:00
„Czy pożywienie to chemia?”
(Kleszczewo - grupa młodsza)
04.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 14:00
„Czy pożywienie to chemia?”
(Tulce - grupa starsza)

03.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 14:00
„Co to znaczy mieć pH’a?”
(Tulce - grupa starsza)

03.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 11:00
„Co to znaczy mieć pH’a?”
(Kleszczewo - grupa
młodsza)

„Własności coca-coli”
(Tulce - grupa starsza)

02.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 11:00
„Gęstość” (Kleszczewo
- grupa młodsza)
02.08.2021 - Zajęcia laboratoryjne 14:00

15.07.2021 - 19:00-20:30
22.07.2021 - 19:00-20:30
29.07.2021 - 19:00-20:30
05.08.2021 - 19:00-20:30
26.08.2021 - 19:00-20:30

Zajęcia JOGA wśród drzew
dorośli (Gowarzewo – park / zapisy bezpłatne)

21.07.2021 - Dance Fitness 17:00
dla dzieci
23.07.2021 - Latino Dance 17:00
dla młodzieży
04.08.2021 - Dance Fitness 17:00
dla dzieci
06.08.2021 - Latino Dance 17:00
dla młodzieży

Zajęcia taneczne
szkoła podstawowa (Tulce / zapisy bezpłatne)

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
WSPÓŁPRACA: Rada Sołecka wsi Kleszczewo

NASZE SPRAWY

Gmina
Kleszczewo

Regulamin AKCJI LATO dostępny na stronie www.kleszczewo.pl
Informacje i zapisy – pod nr tel. 692 467 020

Zajęcia organizowane przez inne podmioty
19-23.07.2021 półkolonie „Robotyka i elektronika” w ramach projektu „Informatyka się liczy” - organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ziminie
7-14.08.2021 kolonia letnia w Darłówku - organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi
Sierpień 2021 - zajęcia w świetlicy środowiskowej (Kleszczewo, pn-pt, g. 8:45-12:45; Tulce, wt. i czw., 13:00-17:00) - organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

09.07.2021 - Warsztaty tworzenia 9:00
eko-toreb (kleszczewo)
09.07.2021 - Warsztaty tworzenia 13:00
eko-toreb (Tulce)

08.07.2021 - Warsztaty string-art 9:00
(Kleszczewo)
08.07.2021 - Warsztaty twórcze 13:00
string-art (Tulce)

07.07.2021 - Warsztaty filcowania 9:00
(Kleszczewo)
07.07.2021 - Warsztaty filcowania 13:00
`(Tulce)

06.07.2021 - Warsztaty podróżnicze 9:00
(Kleszczewo)
06.07.2021 - Warsztaty podróżnicze 13:00
(Tulce)

05.07.2021 - Warsztaty czerpania 9:00
papieru (Kleszczewo)
05.07.2021 - Warsztaty czerpania 13:00
papieru (Tulce)
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Akcja Lato

B

ogaty wybór warsztatów edukacyjnych i artystycznych, podobnie - zajęcia
sportowe i rekreacyjne. Kilkanaście zróżnicowanych wydarzeń. Program tegorocznej
Akcji Lato jest wyjątkowo rozbudowany.

Dzień Dobry Pomysłowy
Przez dwa tygodnie w lipcu
i jeden tydzień w sierpniu trwać
będą cykle zajęć tematycznych
dla młodzieży szkolnej, a także dla przedszkolaków. W tym
czasie codziennie w Kleszczewie i Tulcach dzieci będą mogły
poznać m.in. techniki czerpania papieru, filcowania, tworzenia eko-toreb. Będzie to
także okazja do wzięcia udziału
w zajęciach kulinarnych, cukierniczych, czy choćby laboratoryjnych. Nie zabraknie też lekcji historii w niebanalnej formule, czy
poszukiwań skarbów z wykorzystaniem urządzeń GPS.

Zajęcia sportowe
i rekreacyjne
Na 3, 10, 17 i 24 lipca zaplanowano Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży,
które rozegrane będą na boisku
Orlik w Kleszczewie. W programie Akcji Lato znalazł się spory
wybór bezpłatnych zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym – zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. W lipcowe poniedziałki w Hali GOKiS w Kleszczewie odbywać się będą otwarte tre-

24

NASZE SPRAWY

kwiecień-lipiec 2021 r.

ningi badmintona (o 16:00 dzieci,
o 17:30 dorośli). Cykl zabaw i zajęć tanecznych dla dzieci odbędzie się w Hali GOKiS w Tulcach,
natomiast w gowarzewskim parku zaplanowano od połowy lipca czwartkowe, wieczorne spotkania z „Jogą wśród drzew” dla
osób dorosłych.

Wydarzenia kulturalne
i rekreacyjne
W programie Akcji Lato znalazło się trzynaście różnego rodzaju wydarzeń, z których część zdążyła już się odbyć. Są wśród nich
tuleckie festyny dla dzieci (na
rozpoczęcie i zakończenie wakacji), albo kleszczewskie spotkania

w ramach Wesołej Stacji Animacji – z atrakcjami dla najmłodszych. W lipcu i sierpniu będą
miały miejsce dwa seanse kina
plenerowego w Tulcach. W kleszczewskim parku odbędzie się także koncert i wystawa fotografii w ramach Wielokulturowego
Festiwalu Tanga A100R. Parki

<<<

w Kleszczewie i w Gowarzewie
będą także miejscem, w którym
odbędzie się cykl Letnich Spotkań Kameralnych, na których
oprócz ciekawych warsztatów odbędą się kolejne klimatyczne koncerty. Wstęp na wszystkie wydarzenia Akcji Lato jest bezpłatny.
MF
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Cześć lato!

G

minna inauguracja letnich
wakacji miała miejsce 26
czerwca na boisku GOKiS w Tulcach. Wydarzenie przybrało formułę minifestynu o nazwie „Cześć
Lato” z atrakcjami dla dzieci w różnym wieku.
W programie znalazły się wielkie dmuchańce, bańki, a także animacje, gry, zabawy i konkurencje
sportowe. Wśród uczestników spacerowała Myszka Mini, z którą każdy chętny mógł zrobić sobie zdjęcie.
Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a kolejny minifestyn – tym
razem „Żegnaj Lato” - odbędzie się
29 sierpnia, także w Tulcach. MF
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Fin Amor

W

zorem ubiegłego lata –
jednym z wydarzeń zaplanowanych w programie Akcji
Lato było plenerowe widowisko
teatralne w wykonaniu artystów
Teatru Ewolucji Cienia, które odbyło się późną porą (konieczny
był zmrok) 27 czerwca w Kleszczewie.
„Fin Amor”, bo taki był tytuł spektaklu, opowiadał o miłości dwornej, której wzorzec został stworzony przez literaturę
XII wieku. Sztuka czerpała inspiracje z dziejów Tristana i Izoldy, a wszystko wykreowane zostało z zachowaniem baśniowego
klimatu. Pierwszy impuls za-

kochania, konieczność sprostania kodeksowi rycerskiemu, walka z pokusami, aż do zwieńczenia
trudów i wyrzeczeń. Chociaż akcja zanurzona była w średniowieczu, to temat przewodni – miłość – był ponadczasowy. Wstęp
na widowisko był bezpłatny. Organizatorem wydarzenia był GOKiS w Kleszczewie. Spektakl prezentowany był w ramach projektu
Teatr w Małym Mieście, który jest
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ze środków Fundacji PZU
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kleszczewie.
MF
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Wesoła Stacja Animacja

J

ednym z ogniw Akcji Lato
jest odbywający się w Kleszczewie cykl niewielkich wydarzeń organizowanych przede
wszystkim z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej
gminy.

28

Wesoła Stacja Animacja to zajęcia i animacje dla dzieci które odbywają się w poszczególne
weekendy. Spotkaniom przyświeca z reguły konkretny temat. I tak
oto 27 czerwca Wesoła Stacja odbyła się pod banderą piracką,

z kolei 3 lipca oprócz konkurencji sportowych wystąpił znakomity iluzjonista Piotr Szumny, który swoimi trikami wprowadzał
w osłupienie i rozbawienie zarówno najmłodszych, jak i dorosłą
publiczność.

Udział w Wesołej Stacji Animacji jest bezpłatny, a w programie
Akcji Lato zaplanowane są kolejne
spotkania, których organizatorami
jest Rada Sołecka wsi Kleszczewo,
a także Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kleszczewie.
MF
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Tango w parku

W

sobotnie popołudnie, 10
lipca, odbyło się kolejne wydarzenie z kalendarza Akcji Lato - kleszczewski park wybrzmiał dźwiękami akordeonów.
Stało się to za sprawą Wielokulturowego Festiwalu Tanga A100R,
który organizowany jest w blisko dwudziestu miejscowościach
Wielkopolski z okazji 100. rocznicy urodzin Astora Piazzoli – wybitnego twórcy tanga argentyńskiego.

W otoczeniu pięknej przyrody, na kameralnej scenie wystąpił
duet Bayan Brothers. W repertuarze muzyków znalazły się m.in.
tanga polskie, argentyńskie – także te skomponowane przez samego
mistrza gatunku – Astora Piazzolę.
Koncert prowadził pomysłodawca
festiwalu - Andrzej Trzeciak, który
wplatał między utworami krótkie
opowieści dodające prezentowanej
muzyce historycznego kontekstu
i tłumaczące jej wielokulturowość.

Występom scenicznym towarzyszyła wystawa fotografii „Tango – taniec, emocje, światło i ruch”,
o której opowiedział sam autor
– Krzysztof Fabiański. Na nudę
nie mogli narzekać też najmłodsi uczestnicy wydarzenia, specjalnie dla nich zorganizowane zostały warsztaty kreatywności.
Festiwal A100R finansowany
jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a kleszczewska odsłona także ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Wstęp
na wydarzenie był bezpłatny.
MF

Wakacyjne turnieje piłki
nożnej dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Kleszczewo oraz
przebywających na wakacjach
w naszej gminie.

Turnieje podzielone są wg kategorii wiekowej:
3 lipca godz. 11:00 turniej dla roczników 2012-2013
10 lipca godz. 11:00 turniej dla roczników 2010-2011
17 lipca godz. 11:00 turniej dla roczników 2007-2009
24 lipca godz. 11:00 turniej dla roczników 2003-2006

Miejsce: boisko Orlik w Kleszczewie
Zgłoszenia: bezpośrednio u Animatora Sportu
lub telefonicznie 502 665 588

Kapitanowie wszystkich uczestniczących drużyn otrzymują pamiątkowe puchary, natomiast wyróżnieni zawodnicy (najlepszy bramkarz i najlepszy strzelec) otrzymują pamiątkowe statuetki. Organizatorem wakacyjnych przygód z piłką jest Animator Sportu w
Kleszczewie Pan Zenon Piechocki.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

Gmina
Kleszczewo

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
WSPÓŁPRACA: Rada Sołecka wsi Kleszczewo
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Znajdziesz mnie w bibliotece
Z
a nami wydarzenia związane
z Tygodniem Bibliotek. Tegoroczna XVIII edycja trwająca od 8

do 15 maja przebiegała pod hasłem
„Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Z uwagi na wciąż trwającą pande-

Grupa „Misiaczki”
mię Covid – 19 imprezy odbywały
się w przestrzeni wirtualnej. W programie zaplanowaliśmy konkursy,
spotkania autorskie i czytelnicze.
Zaprosiliśmy czytelników do
udziału w dwóch konkursach.
Pierwszy – „Sleeveface czyli ubrani
w książkę” polegał na wykonaniu
zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę
książki częścią ciała. Drugi – „Musisz to przeczytać!” miał na celu
zaktywizować dzieci i młodzież do
działań twórczych, rozbudzić talenty i zainteresowania czytelnicze.
W ramach obchodów odbyły się
spotkania z podróżnikiem Michałem Szulimem – autorem książek
„Miejsce za Miejscem”. Pan Michał
zabrał nas w podróż na dwa kon-

tynenty. Do Chin, najludniejszego państwa świata leżącego w Azji
i do Watykanu – najmniejszego
państwa leżącego w Europie. Do
udziału w spotkaniach zaprosiliśmy uczniów z ZS w Kleszczewie
i w Tulcach oraz wszystkich korzystających z Internetu, gdzie były zamieszczone linki do profesjonalnej
transmisji na YouTube.
Podczas świętowania nie zapomnieliśmy o naszych najmłodszych
czytelnikach dla których przygotowaliśmy książki i przypinki.
V.L. i K.P.
Fot. Misiaczki
– Ines Mańczak,
Fot. Gumisie
– Monika Bogusławska

PROSTO Z PÓŁKI
WIESŁAW ŁUKASZEWSKI

MĄDROŚĆ I RÓŻNE
NIEMĄDROŚCI

Napisano o mądrości ludzkiej
tysiące tekstów przeróżnych. Wymyślono na jej temat tysiące aforyzmów. Od zarania dziejów wielkie umysły podejmowały próby
uchwycenia istoty tego zjawiska,
tego stanu ludzkiego umysłu, tej
specjalnej właściwości niektórych
ludzi. Robili to przede wszystkim filozofowie, ale już wcześniej
w Torze, w Biblii znajdziemy księgi mądrościowe: Przypowieści
Solomona, Księgę Koheleta i inne
rozproszone biblijne teksty.
Można by pomyśleć, że to nie
jest książka na dzisiejszy czas –
ale może właśnie, paradoksalnie,
jest. Bo kiedy kruszą się podwaliny obowiązujących do tej pory
systemów (nie tylko ustrojowych
czy politycznych), warto pamię-
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tać o mądrości, o własnej drodze
zbliżania się do niej, o niemądrościach, które wciąż trzeba w sobie
pokonywać.
Mądrość traktowana jest jak
skarb niezmiernie ceniony, ale
– niestety – przed większością
z nas ukryty w morzu niemądrości
i trudny do zdobycia. Zapewne jednak osiągalny. W jaki sposób można ją osiągnąć? Co trzeba umieć, co
trzeba zrobić, aby być mądrym?
Nade wszystko ta lektura skłania
do refleksji, do stawiania pytań i do
nieustannej czujności.
Źródło: Smak Słowa

MARGIT KOSSOBUDZKA
I KATARZYNA STASZAK

BROŃ SIĘ! JAK DBAĆ
O SWOJĄ ODPORNOŚĆ

Co wspiera, a co osłabia odporność? Jak odpowiednią dietą wzmocnić organizm? Dlaczego

brak przyjaciół jest tak groźny jak
palenie?
Czy lepiej pić codziennie kieliszek wina, czy rzadko butelkę?
Co nam dają szczepienia?
Morsować czy nie morsować?
Lubimy ekscytować się tym, co
nowe. Wierzymy reklamom obiecującym szybkie efekty. A warto pamiętać, że najskuteczniejsze formy
wspierania organizmu są łatwo dostępne i tanie.
Dieta, ruch i sen mają ogromną
moc! Pozwalają zachować zdrowie,
cofają zegar biologiczny i działają
jak lek, gdyż dbają o nasz układ odpornościowy.
A dobra odporność jest nam
potrzebna nie tylko w pandemii. Na co dzień chroni nas przed
opryszczką, chorobami autoimmunologicznymi, a nawet rakiem. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym, jak o siebie dbać, by

ją wspierać i wieść długie życie
w dobrym zdrowiu.
„Ponieważ od lat piszemy
o zdrowiu, znajomi regularnie
opowiadają nam o swoich dolegliwościach. Wielu z nich mogliby uniknąć, ale nie byli tego
świadomi.
Postanowiłyśmy
usystematyzować naszą wiedzę
o odporności. Rozmawiałyśmy
z ponad trzydziestoma ekspertami i prześledziłyśmy setki badań
naukowych, które dotyczą układu
odpornościowego. Efektem jest ta
książka.
Mamy nadzieję, że Ty także
znajdziesz w tej książce wskazówki, jak żyć długo w dobrej formie,
oraz motywację do wprowadzania zdrowych nawyków”.
Źródło: Agora
Wybrała V.L.
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Zasady bezpiecznego korzystania z GBP w Kleszczewie oraz filii
w Tulcach w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 od dnia
28 czerwca 2021 r. do odwołania

K

ażdy Czytelnik obowiązany jest
do zapoznania się z niniejszymi
zasadami.
Godziny otwarcia bibliotek: poniedziałek – piątek: 9.00 – 12.00 i 12.30
– 16.00
Po wejściu w przestrzeń placówki czytelnik zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk. Biblioteka zapewnia przy
wejściu płyn do dezynfekcji dłoni. Zasłonięcie nosa i ust obowiązuje podczas całego pobytu w placówce.
Czytelnicy będą oddawali książki w wypożyczalni w wyznaczonym
miejscu. W każdej placówce przy
wejściu umieszona jest informacja
o liczbie Czytelników mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
W Kleszczewie jest to 15 Czytelników natomiast w Tulcach 6 Czytelników. Wchodząc do biblioteki Czytelnik pobiera numerek, który zwraca

bibliotekarzowi przy zapisywaniu wypożyczanych książek. W bezpośrednim kontakcie z bibliotekarzem będzie mógł przebywać tylko jeden
Czytelnik.
Czytelnicy są zobowiązani do skrócenia czasu pobytu w placówce do
niezbędnego minimum, tak aby zachować płynność ruchu i umożliwić
skorzystanie ze zbiorów jak największej liczbie Czytelników.
W bibliotece odbywa się tylko
zwrot i wypożyczanie książek, bez
spotkań, imprez warsztatów. Zabronione jest korzystanie na miejscu
z czytelni i ze stanowisk komputerowych. Nie będziemy świadczyć usług
ksero.
Pomimo wolnego dostępu do półek nadal zachęcamy wszystkich Czytelników do zamawiania interesujących książek drogą telefoniczną lub
e-mailem. Nasz katalog dostępny jest

on-line na stronie: www.kleszczewo-gbp.sowwwa.pl. Jeśli pozycje będą
dostępne i książki nie będą przebywały na kwarantannie – to zamówienie będzie gotowe do odbioru już tego
samego dnia. Książki będą czekać na
odbiór maksymalnie 5 dni po tym
czasie wrócą na półki.
Zamówienie będzie można składać pod numerami telefonów oraz
mailowo:
• Biblioteka w Kleszczewie – tel.
61 8176 219, e-mail: biblioteka.
kleszczewo@wp.pl
• Filia w Tulcach – tel. 61 8727 303,
e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl
Oddawane książki Czytelnik odkłada do specjalnie wyznaczonych
pojemników.
Nie wolno dezynfekować książek
we własnym zakresie.
Pracownicy będą wykonywać swoją pracę przy odpowiednim zabezpie-

czeniu i zachowaniu wszelkich zasad
bezpieczeństwa, zaopatrzeni w maski
i płyn do dezynfekcji rąk na stanowisku wyposażonym w ekran ochronny.
Po zakończeniu wypożyczeń pomieszczenia, sprzęt i używane przedmioty będą dezynfekowane. W związku z tym wypożyczalnie będą czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00 i 12.30 – 16.00.
W bibliotekach w widocznych
miejscach umieszczono informacje
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez Czytelników.
Należy stosować się do wszystkich
wytycznych pracownika dyżurującego przy wejściu do biblioteki.
Powyższe zasady obowiązują tymczasowo i będą modyfikowane na bieżąco.
Sprawy nieuregulowane porządkuje Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczewie.

HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI
Sukces wokalistów
z „Leśnych Gawroszków”

J

ak co roku, w lutym odbywa się
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. W tym roku,
ze względu na pandemię, odbył się
on w formie online.
Zuchy z pomocą rodziców, dzielnie przygotowywały się do występów,
a nagrania prezentowane były za pomocą portalu społecznościowego.
Oprócz występu całej gromady
zuchowej, dwójka zuchów (Marcysia i Antoś) postanowiła zaprezentować swoje umiejętności w kategorii
SOLO. Marcysia przygotowała wesołą piosenkę pt. „Stokrotka”, Antoś
natomiast wybrał utwór patriotycz-

ny pt. „Pałacyk Michla”. Starania naszych zuchów i ich umiejętności wokalne zostały docenione zarówno
przez publiczność jak i jury, w skład
którego wchodzili drużynowi z Hufca w Środzie Wlkp.
Marcysia zdobyła nagrodę publiczności, Antek zaś zwyciężył
w kategorii piosenka zuchowa, zdobywając najwyższe noty od jury.
Warto dodać, że zarówno Marcysia jak i Antoś byli najmłodszymi
uczestnikami festiwalu. Brawo, brawo, brawissimo!
GRATULACJE DLA MAŁYCH
ARTYSTÓW!

Prężnie działamy i się
rozwijamy

C

zuwaj! W ciągu 3 miesięcy
udał nam się osiągnąć wiele!
Wzięliśmy udział w corocznym
Festiwalu Piosenki Harcerskiej
z okazji Dnia Myśli Braterskiej,
organizowanego przez I Szczep
Harcerski ZHP „Unitatis”, w którym nasza drużyna zajęła 2 miejsce. Przeprowadziliśmy cykl zbiórek o tematyce ekologicznej,
podczas której: przypomnieliśmy sobie jak powinniśmy segregować śmieci, uszyliśmy własne
Eko-torby, co było nie lada wy-

zwaniem dla niektórych! Ukończyliśmy dwie sprawności: „Bi-Pi”
oraz „Ognik”. Szyfry i musztra dla
„Pasieki” to już prosta sprawa.
Harcerze odliczają już do Harcerskiej Akcji Letniej, która się odbędzie się tradycyjnie w Pogorzelicy.
Wszyscy chętni do wstąpienia
w szeregi naszej drużyny i rozpoczęcia z nami niezwykłej przygody, zapraszamy do kontaktu od września!
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Sam. Karolina Wartecka

Wsparcie fundacji „ALS – pomoc
dla zwierząt”

W

szyscy wiedzą, że każdy zuch
stara się być coraz lepszy. W codziennych staraniach zuchy z „Leśnych
Gawroszków” są bardzo mocno wspierane przez swoich rodziców, którzy
chętnie podejmują każdą inicjatywę
i przyłączają się do różnych akcji.
Wszyscy też wiedzą, że zuchy miłują przyrodę i zwierzęta, w związku
z tym, z racji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych zuchy zorganizowały zbiórkę chemii gospodarczej

dla Fundacji ALS, która od wielu lat
zajmuje się adopcją, leczeniem i sterylizacją zwierząt. Zuchy, często za
własne pieniądze „ze skarbonki” zakupywały proszki i płyny do prania,
środki do czyszczenia, ściereczki czy
gąbeczki. Do akcji chętnie dołączyli
również rodzice zuchów.
Zbiórka artykułów chemicznych
była doskonałą okazją do zdobycia sprawności zuchowej „PRZYJACIEL ZWIERZĄT”.
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Dzień Dinozaura
Działo się, działo..
Ten rok jest bardzo trudny zarówno dla dzieci, rodziców jak
i całego środowiska związanego
z przedszkolem. Jednak w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. 1 marca odbył się
Dzień Dinozaura. Teraz dzieci są
już prawdziwymi prehistorycznymi ekspertami – wiedzą jak nazywały się i wyglądały dinozaury
oraz czym się żywiły. Przedszkolaki zapoznały się także z możliwymi hipotezami ich wyginięcia oraz
brały udział w zabawach muzyczno – ruchowych.
6 marca przypadał Europejski
Dzień Logopedy Z tej okazji we
wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia logopedyczne. Dzieci dowiedziały się na czym
polega praca logopedy i co należy robić, żeby pięknie i poprawnie
mówić. Przedszkolaki usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego
i percepcję słuchową oraz ćwiczyły prawidłową i wyrazistą wymowę samogłosek. Światowy Dzień
Wody obchodziliśmy 22 marca.
Przygotowując się do niego dowiedzieliśmy się m.in. czy woda
jest nam potrzebna do życia, jaka

Europejski Dzień Logopedy
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Dzień Strażaka
jest jej rola i jak wygląda jej obieg
w przyrodzie oraz w jaki sposób
możemy ją oszczędzać. Rozwijanie
wrażliwości muzycznej, prezentacja i promocja talentów wokalnych
to główne cele przyświecające organizacji Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się 26 marca.
W tym roku, ze względu na pandemię, miał on zupełnie inną formę. Dzieci występowały przed kamerami, a rodzice mogli podziwiać
ich występy na Facebooku. Gratulujemy wszystkim małym artystom!
W ramach obchodów Dnia Ziemi,
22 kwietnia dzieci dowiedziały się,
jak prawidłowo segregować odpady oraz co należy zrobić, aby stać
się prawdziwym ekologiem. Złożyły także przyrzeczenie, że będą dbać
o naszą planetę. Dzieci brały także
udział w uroczystych obchodach
świąt majowych.Wspólnie odśpiewały hymn oraz wykonały prace
plastyczne o tematyce patriotycznej. Dziękując za ciężką pracę i poświęcenie, upamiętniliśmy Dzień
Strażaka. Życzymy zdrowia i jak
najmniej niebezpieczeństw na Waszej drodze oraz bezpiecznych powrotów z każdej akcji! 11 maja włączyliśmy się w akcję „Dzień Bez
Śmiecenia”. Jej celem jest propago-

Rodzinny Konkurs Plastyczny
wanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, proekologicznych postaw i ochrony środowiska.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Wesoły Skrzat ze
zdrowiem za pan brat” odbyło się
20 maja. I miejsce zajęła Magdalena
Przepióra, II miejsce – Sara Sadowski, III miejsce – Hanna Ważbińska. Wyróżnieni zostali: Nina Andrószowska, Michał Pater, Nadia
Pietrzak, Julia Przepióra oraz Nikodem Rachuta. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz
trud włożony w wykonanie prac.
W ramach Tygodnia Bibliotek,
dzieci udały się do Gminnej Biblio-

Mali patrioci

teki w Kleszczewie. Przedszkolaki
dowiedziały się, co należy zrobić,
aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Dzieci otrzymały także odznaki „Małego Czytelnika”. Z okazji
Dnia Matki wszystkie grupy przedszkolne wykonały upominki, które wręczyły swoim mamom. 28
maja w naszym przedszkolu odbył się IX Przedszkolny Konkurs Recytatorski. Tematem tegorocznego konkursu były zwierzęta.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki i drobne upominki.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym
konkursie recytatorskim! Dzięku-

kwiecień-lipiec 2021 r.

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

<<<
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IX Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Dzień Matki
jemy Radzie Rodziców za słodkie podarunki, które miały umilić
wszystkim uczniom Zespołu Szkół
w Kleszczewie powrót w mury
szkolne. Wszystkie grupy przedszkolne świętowały Dzień Dziecka na swój sposób. Były zabawy
muzyczne, sensoryczne oraz pikniki, zaś Leśne Ludki wybrały się na

pierwszą wycieczkę. W ich imieniu dziękujemy bardzo Pani Annie
Socha i Agnieszce Wesołowskiej za
przygotowanie dla nich wspaniałego Dnia Dziecka. Nasze przedszkole włączyło się także w akcje charytatywne oraz ekologiczne. Dzieci
wykonały piękne prace, aby wesprzeć Linię życia dla Olgi. Przyłą-

czyły się także do akcji Wszystkie
dzieci zbierają elektrośmieci oraz
Góra Grosza. Przedszkolaki zbierają także nakrętki, aby wrzucać je
do pojemnika, ustawionego przed
szkołą z inicjatywy Rady Rodziców.
Zachęcamy do zbiórki i wypełniania naszego serca. Wielkimi krokami zbliża się Zakończenie Roku
Przedszkolnego, które odbędzie się
18 czerwca, będzie ono stanowiło podsumowanie naszej całorocznej pracy.
zebrała i opracowała
I. Mańczak

Dzień Dziecka

WIADOMOŚCI Z ZS W KLESZCZEWIE
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kleszczewie

W

tym roku ostatnim dniem
roku szkolnego był 25
czerwca. Kolejny już raz nie mogliśmy uroczyście, całą społecznością szkolną, podsumować pracę
ostatnich 10 miesięcy. Uczniowie
odbierali świadectwa zgodnie
z przygotowanym harmonogramem. Absolwentom szkoły podstawowej i uczniom kończącym I etap

edukacyjny mogli towarzyszyć rodzice.
Mimo obowiązującego reżimu
uroczystości odbywały się w radosnej atmosferze. Nagrodami, Złotymi Tarczami, wpisem do Złotej
Księgi Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie oraz świadectwami z wy-

różnieniem uhonorowano uczniów
z najwyższymi średnimi. Uczniów
klas VIII pożegnał również wójt
gminy p. Bogdan Kemnitz, który
wręczył nagrodę Najlepszej Absolwentce Szkoły Podstawowej Idalii K.
Absolwenci przygotowali wzruszające pożegnanie dla swoich wychowawców i nauczycieli. Podziękowali

im oraz swoim rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie.
Pomimo ciepłej i przyjaznej atmosfery pożegnanie sprawiło, że nie obyło
się bez łez wzruszenia.
Uczniom, absolwentom i rodzicom życzymy udanych wakacji.
Dyrekcja ZS Kleszczewo
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Uczymy się przez zabawę

J

ak utrwalić wiedzę, aby dzieci się nie nudziły i nie zniechęcały? Jak wspierać rozwój
dziecka? Nauczyciele w Zespole Szkół w Kleszczewie wykorzystują w tym celu różnorodne gry
oraz elementy kodowania.
Dzieci uwielbiają lekcje podczas których pracują w grupach
oraz korzystają z ciekawych gier
dydaktycznych. Wykorzystywanie gier pozwala na utrwalenie

zdobytej wiedzy i aktywizowanie
uczniów.
Grając w Dobble dzieci ćwiczą
koncentrację uwagi, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo ruchową. Najczęściej tę grę wykorzystujemy jako przerywnik w trakcie
zajęć. Gra Dobble znana jest w wersji obrazkowej. Dobble w formacie
XXL dodatkowo pozwalają dzieciom na przyjemną, wspólną ruchową zabawę.

Wykorzystanie podczas zajęć MATY DO KODOWANIA pozwala na ćwiczenie
u dzieci między innymi: myślenia logicznego, analitycznego,
przyczynowo-skutkowego, umiejętności pracy zespołowej. Rozwija umiejętności rozwiązywania
problemów, uczy cierpliwości,
logiki i strategii działania, rozwija zdolności motoryczne i manualne dzieci.

Wszystkie działania podejmowane w ramach „Kodowania na
Dywanie” sprawiają dzieciom dużo
radości, rozwijają dziecięcą pomysłowość, która często zaskakuje dorosłych.
Bardzo
dziękujemy
Radzie Rodziców Zespołu Szkół
w Kleszczewie za zakup mat do
kodowania oraz Dobble XXL .
Wychowawcy klas 1-3

Rekordowa zbiórka karmy w ZS Kleszczewo

T

o już wieloletnia tradycja,
że uczniowie Zespołu Szkół
w Kleszczewie, angażują się w pomoc zwierzętom. W szkole karma jest zbierana dwa razy w roku.
Raz na potrzeby schroniska
w Skałowie (zwykle organizuje
ją samorząd), a drugi raz dla
schroniska w Środzie Wlkp.
(tę akcję koordynują zwykle
zuchy i harcerze z tutejszych
drużyn).
Nikogo więc nie zaskoczyło,
że zaraz po chwilowym powrocie do szkoły (luty/marzec),
klasy 1-3, rozpoczęły kolejną zbiórkę karmy pod hasłem
„Karmy miska dla schroniska”.
Dzieci z wielką pomocą rodziców, dźwigały puszki z karmą,
gromadząc ją w wyznaczonych
miejscach. Wszystkich jednak
zaskoczyła ilość zebranej karmy. Było to ponad 420 kg. To
rekord! Nigdy jeszcze nie udało się zabrać tyle.
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• Najwięcej zgromadziła klasa 1a:
134,055 kg !
• Drugie miejsce zajęła klas 2c:
68,85 kg !
Pozostałe klasy też się bardzo
postarały, aby pomóc mieszkańcom schroniska. W tych ciężkich

czasach pandemii każda, nawet
najmniejsza puszka, podarowana
„od serca” jest bezcenna.
• Klasa 3b: 61,220 kg
• Klasa 2b: 57,145 kg
• Klasa 1b: 28,05 kg
• Klasa 1c: 27, 345 kg
• Klasa 3a: 24,930 kg

• Klasa 2a: 19,100 kg
Razem do schroniska w Środzie
Wlkp. przekazano 420, 696 kg.
Wszystkie klasy otrzymały podziękowania od Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Oprócz
wielkiej wdzięczności podopiecznych schroniska i ich opiekunów
nagrodą dla zwycięskich
dwóch klas, jest wycieczka do schroniska w Środzie, kiedy tylko stanie się
to możliwe. Warto tu przypomnieć, że w ubiegłorocznej zbiórce zwycięzcami byli
uczniowie z obecnej klasy
2b i 3b. Ich też czeka nagroda, oczywiście w czasie, kiedy to będzie możliwe.
Za wielkie zaangażowanie i tak ogromną ilość karmy
serdecznie dziękuję!
Hanna
DoroszewskaFurmanek
(koordynator akcji)
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Serce dla potrzebujących w Szkole Podstawowej w Kleszczewie

N

asza Rada Rodziców chętnie
angażuje się w różne akcje charytatywne, dlatego z inicjatywy RR
przed szkołą stanęło serducho na
nakrętki. Do akcji włączyli się pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice, więc szybko się zapewniło, przeznaczono je dla Amelki. Aktualnie
kolejne serducho zbieramy dla Olgi
Miśkiewicz chorej na SMA. Następne w kolejce serduszko zostanie
przekazane dla Majeczki z Markowic. Uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje, komu chcą pomóc,
dla kogo przekazać kolejne nakrętki.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji.
M.S.

Świetna zabawa w kleszczewskim parku

N

a początku czerwca siedem
klas Zespołu Szkół w Kleszczewie wzięło udział w grze terenowej
Geozbieracze. Skorzystano z oferty

cityevent-poznan.pl, pomysł okazał
się strzałem w dziesiątkę.
Dobrze bawili się i starsi,
i młodsi. Dobrze znane miej-

sce okazało się krainą pełną zagadek i śmiechu. Trzeba było się
nabiegać i dobrze nagłowić, żeby
zdobyć słodką nagrodę. Jednak

najlepszym trofeum było zadowolenie z pokonanych trudności
i z udanej współpracy w grupach.
S.M.

„Zróbmy szum wokół wody”

J

ak co roku obchodziliśmy
w marcu Światowy Dzień
Wody, tym razem ze względu
na pandemię częściowo zdalnie
i po raz pierwszy z Polską Akcją Humanitarną PAH. Do obchodów przyłączyły się wszystkie klasy i grupy przedszkolne,
które podczas zajęć stacjonarnych oraz online poznawały rolę
wody w przyrodzie, sposoby jej oszczędzania, znaczenie

wody w gospodarce człowieka i produkcji, obliczały ilość
„wirtualnej wody” w produktach codziennego użytku. Chętni uczniowie brali udział w 7 –
dniowym kursie mailingowy,
quizie online, a starsi uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły w zabawie w formie wyzwania #challengeZróbmySzumWokółWody.
A. Mużyło
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Namiastka Londynu w Szkole Podstawowej w Kleszczewie

U

czniowie klas szóstych przygotowali wystawę makiet
znanych zabytków Londynu. Inspiracją do organizacji wystawy
była wycieczka wirtualna po Londynie jaką uczniowie odbyli podczas lekcji języka angielskiego.
Młodzież przygotowując ekspozycję wykazała się kreatywnością,
rozwijała wrażliwość estetyczna
oraz myślenie przestrzenne. Pośród wykonanych eksponatów
najczęściej pojawiała się Wieża Zegarowa, Tower of London,
most London Bridge, koło widokowe – London Eye oraz cha-

rakterystyczna budka telefoniczna. Przygotowanie makiet było
dla wykonawców możliwości pogłębienia wiedzy o architekturze
i kulturze stolicy Wielkiej Brytanii. Należy podkreślić staranność
wykonania oraz pomysłowe wykorzystanie dostępnych materiałów budowli wykonanych przez
naszych uczniów. Może niebawem
ziszcza się marzenia wielu uczniów
o odkrywaniu walorów Londynu
podczas wycieczki szkolnej?
Dziękuję uczniom za zaangażowanie.
E.Ż.K.

„Jak ominąć przeszkody? – tworzymy pierwsze kody”

Z

abawa w kodowanie jest jednym ze sposobów bezpiecznego wprowadzania dzieci w cyfrowy
świat. Sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi dzieci m.in. poprzez
rozwój logicznego myślenia, zadaniowe podejście do stawianych problemów i kształtowanie umiejętności pracy zespołowej…
Pierwszaki z klasy 1 „a” zaczęły
swoją przygodę z kodowaniem od
zabaw „w statki”, „kratkowane labirynty” oraz „zakodowane rysunki”.
Przyszedł też czas na zabawy z serii
„Kodowanie na dywanie”. Na kolorowej macie, rozłożonej na parkowym trawniku pary tworzyły zakodowaną trasę robota, który omijając

przeszkody, musiał dotrzeć od startu do mety. Uczyły się też zapisywać trasę pokonywaną przez robota… Było przy tym trochę śmiechu,

bo strony „w lewo” / „w prawo” jeszcze się niektórym myliły… i robot
nie mógł dotrzeć do celu…
HDF

Udział klasy 8 b w Digital Youth Forum 2021

10

czerwca br. klasa 8 b wraz
z wychowawcą wzięła udział
online w Digital Youth Forum Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
DYF to wydarzenie dla uczniów
klas 7-8 szkół podstawowych i klas
1-3 szkół ponadpodstawowych. Poświęcone jest edukacji w zakresie
bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu
i nowych technologii.+
DYF zorganizowane zostało po
raz szósty i spotyka się z pozytywnym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych
ekspertów i rówieśników, którzy
kreatywnie wykorzystują Internet,
uczniowie mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy
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na temat jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak sprzeciwiać
się chaosowi informacyjnemu i jak
zachować zdrowy balans pomiędzy światem online.
A swoimi pomysłami i doświadczeniami podzielili się z nami między innymi:

Jan Gawroński – piętnastolatek
w spektrum autyzmu, społecznik,
działacz Fundacji Autism Team
w swoim wystąpieniu pod tytułem
„Różnorodny JA” opowiadał o potędze różnorodności;
Zuzanna Karcz – aktywistka na
rzecz praw człowieka – praw kobiet

i osób LGBTQ+, zachęciła nas do
rówieśniczego sojusznictwa;
Paweł Panawa – który od 6 lat
pracuje w warszawskim biurze Facebooka pokazał, jak kreatywnie używać instagram stories na co dzień;
Michał Rogalski – który od ponad roku tworzy największą publicznie dostępną bazę danych
o epidemii koronawirusa w Polsce,
opowiedział nam jak każdy z nas
może zmieniać rzeczywistość.
Partnerzy DYF to Fundacja Orange (Partner Główny), Facebook, Google
oraz Librus, a Radio Kampus i Głos Nauczycielski objęli wydarzenie patronatem medialnym. Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
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Wyróżnienie w Szkolnej
Lidze Wolontariackiej

C

zwarta
edycja
zabawy
z poznańskim ZOO za nami.
W terminie od października 2020
do marca 2021 uczniowie Zespo-

nej stronie fb zoo, zdjęcia nadesłane przez ucznia klasy 4a posłużą do stworzenia ekspozycji
w tworzonym właśnie Muzeum

łu Szkół w Kleszczewie wykonali szereg zadań, które były oceniane przez pracowników ZOO.
Dzięki ich zaangażowaniu, przy
wsparciu rodzin szkoła w Kleszczewie zajęła wysokie 5 miejsce
oraz otrzymała oficjalne wyróżnienie. Prace uczniów z klasy 7a
zostały wykorzystane jako plakat
promujący budżet obywatelski
i umieszczone zostały na oficjal-

Historii ZOO i Lwa, a urodzony
w kwietniu urson otrzymał imię
Rico –imię wymyślone przez
uczennicę klasy 4b. W ramach
podziękowania za udział w inicjatywie i włożony trud uczniowie zostali nagrodzeni upominkami, a najbardziej aktywna
grupa została zaproszona na zajęcia do Nowego ZOO.
A.Mużyło

Projekt „Fizyka na co dzień”

S

zkoła Podstawowa w Kleszczewie podjęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, której efektem był udział
uczniów w projekcie „Fizyka na co
dzień”. W projekcie wzięło udział 21
uczniów. Zajęcia były prowadzone
on-line, ponieważ sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na uczestnictwo w warsztatach stacjonarnych.
Zajęcia odbywały się w blokach tematycznych. Część pierwsza obejmowała fizykę żywności,
na której omawiano zasadę działania kuchenki mikrofalowej, zawartość cukru w pożywieniu. W części
drugiej omawiano zasadę działania
maszyn prostych: bloczków i równi pochyłej oraz termowizję. Część
trzecia obejmowała zajęcia z eko-

logii, na których uczniowie poznali odnawialne źródła energii oraz
zasady fizyki stosowane w sporcie.
Ostatnie zajęcia dotyczyły mikroskopii i spektroskopii. Uczniowie
dowiedzieli się, w jaki sposób działa układ soczewek oraz jaki ma to
związek z wadami wzroku.
Zajęcia przyczyniły się do lepszego poznania zasad funkcjonowania człowieka w przyrodzie i świecie.
Uczniowie mieli możliwość spojrzenia na otaczający świat oczami fizyka, a tematyka zajęć pozwoliła rozwinąć zainteresowania przyrodnicze.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
szklonym będzie możliwość uczestnictwa w warsztatach, tym razem
w formie stacjonarnej.
Katarzyna Boruszak

Udany DZIEŃ DZIECKA w 1 „a”!

T

o nie mógł być zwykły dzień!
I nie był. Został dokładnie zaplanowany i przygotowany przez
dzieci i wychowawczynię. Wszystko zostało ustalone, zadania przydzielone…
Dzień zaczął się „plastycznie”,
od wykonania rysunków kredą na
chodniku. Dzieci, podzielone na
grupy, rysowały swoje „Dziecięce marzenia”. Okazało się, że koniec
pandemii powtórzył się aż w czterech pracach…Po śniadaniu, mimo
pochmurnej pogody, pierwszaki wyruszyły na PIKNIK do parku.
Po zjedzeniu lodów, w parkowej altance, był czas na gry i zabawy (pił-

ki , „bule”, skakanki, wielkie i małe
bańki mydlane, „łapanie motyli”, gry
planszowe na kocach piknikowych)
i… małe , słodkie „conieco”. HDF

Obchody Dnia Dziecka
w klasach 4-8

D

zień Dziecka to zawsze wesoły dzień. Mieliśmy szczęście,
że mogliśmy zorganizować obchody tego święta w budynku szkoły.
Kilka dni wcześniej wszyscy uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym, stęsknieni za rówieśnikami
oraz nauczycielami. Aby uczcić święto dzieci oraz umożliwić im spędzenie
miłego czasu z kolegami i koleżankami Samorząd Uczniowski przygotował ciekawe zadania do wykonania:
uczniowie przygotowywali szalone
nakrycia głowy, brali udział w konkursach, rozwiązywali zagadki. Był
czas na gry planszowe, karaoke, spacery i pyszne lody. Było gwarno, radośnie i miło. 
SU z opiekunami
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WIADOMOŚCI Z PSP W ZIMINIE
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ziminie

W

naszej placówce zakończenie roku szkolnego odbywało się w trzech grupach wiekowych.

PRZEDSZKOLE
25 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok przedszkolny 2020/2021.
W tym roku młodsza społeczność przedszkola pożegnała 7
uczniów, którzy od września zasiądą w ławkach szkolnych. Dzieci wraz z wychowawcami przygo-

38

towały krótką część artystyczną.
Przedszkolaki z uśmiechem odebrały dyplomy oraz książki a wychowawcy wraz z panią dyrektor
życzyły wszystkim wesołych oraz
bezpiecznych wakacji.

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY IV-VIII
W tej grupie wiekowej promocję do klas programowo wyższej
otrzymało 46 uczniów.

Promocję z wyróżnieniem
otrzymali:
• Kl.IV – Magdalena Bartkowiak śr. 5.04, Wiktoria Nowicka śr. 5.27 Kl.V Krystian
Klejna śr. 4.83, Mateusz Klorek śr. 5.0, Magdalena Kramska śr. 4,75, Maja Lesińska śr.
5,25, Julia Norkiewicz śr. 4,75,
Dominika Olech śr. 4,75, Maja
Piechowiak śr. 5,5, Wojciech
Siwak śr. 5,42.

• Kl.VI Łukasz Kniat śr. 4,75, Natalia Radziejewska śr. 4,75
• Kl.VII Natalia Lesińska śr. 5,0,
Julia Mydlarz śr. 5,14, Justyna
Pietrzak śr. 5,21
• Kl.VIII Szkołę Podstawową ukończyli następujący
uczniowie: Szymon Frąckowiak, Mateusz Kramski, Marek Kuźma, Patrycja Kuźma,
Jakub Mędrek, Kariną Nowicka, Jakub Nowicki, Joanna Si-
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kacz, Jagoda Stefaniak, Michał Wojciechowski.
• Szkołę Podstawową z wyróżnieniem ukończył Jakub Mędrek śr. 4,79 otrzymał nagrodę dla najlepszego absolwenta
z rąk Wójta Gminy Kleszczewo
p .Bogdana Kemnitza.

Uczniowie klasy ósmej na zakończenie swojego pobytu w tej
szkole przygotowali krótki program artystyczny. Natomiast klasa VII dla naszych absolwentów
nakręciła komedie pt. „Balladyna”,
którą wszyscy mogli obejrzeć podczas zakończenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I-III
W klasach I-III promocję do następnej klasy otrzymało 23 dzieci.
Nagrodami książkowymi za wysokie wyniki w nauce wyróżnieni zostali następujący uczniowie:
• Klasa I Zuzanna Lesińska

• Klasa II – Oliwia Frąckowiak,
Zosia Siwak,
• Klasa III – Dawid Machowski,
Oliwier Szygenda.
Każdą uroczystość kończyły
gratulacje promocji następnej klasy oraz życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Dzień dziecka w przedszkolu w Ziminie

W

tym roku dzień dziecka obchodzony był pod
hasłem; “ Sprintem do Maratonu”. Celem wydarzenia, w którym wzięły udział nasze przedszkolaki jest promocja zdrowego
stylu życia i aktywnego spędza-

nia czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu,popularyzowanie
biegów wśród dzieci oraz wyrabianie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w życiu dorosłym. Dzieci
po rozgrzewce wzięły udział w za-

wodach sportowych, czekały na
nich atrakcje na kilku wcześniej
przygotowanych torach z przeszkodami. Po świetnej zabawie
i sprawdzeniu swoich sił dzieci otrzymały numer startowy, po

czym przystąpiły do biegu na dystansie 100 metrów. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał
medal oraz dyplom uczestnictwa
w maratonie. Dzień był pełen niespodzianek.

Sołtysiak, która wspólnie z nami
przecięła wstęgę dosadu. Pani
Magdaposadziła jedno drzewko.
Po części oficjalnej nastąpił czas
podziękowań – na największe brawa zasługują „Zimińscy sadownicy”– Maja Lesińska, Maja Piechowiak, Krystian Klejna, Wojciech
Siwak, Zofia Siwak, Błażej Lewandowski, Dominika Olech, Antoni

Dudziak. Każdy z nich otrzymał
Akt Nadania Honorowego Założyciela Sadu Szkolnego w Ziminie.
Dyplom „Założyciela Sadu”
otrzymały rodziny: M.I.K.A Piechowiak, M.E.P Lesińscy, M.A.G
Garczyk, D.A.M Olech, I.D.M.P
Machowscy, K.A.J Nowaccy, I.OMelewskie, K.K.K Klejna, Z.W.A.A. P Siwak
Podziękowania
trafiły
do
osób, które choć w małym stopniu przyczyniły się do powstania sadu, a byli to: Kazimierz Nowacki, Julka Norkiweicz, Magda
Kramska, Dawid Machowski, Iga
Machowska, Wiktoria Borowska,
Dominik Siwek, Pan Łukasz Jankowiak, Pan Michał Melewski,
Pan Piotr Machowski, Pani Izabela Melewska, Pani Olga Melewska, Pan Paweł Melewski, Pani
Barbara Ritter, Pani Joanna Potocka, Pani Estera Bednarek, Pan
Krystian Lesiński.

Otwarcie Sadu Szkolnego

D

nia18.06 odbyło się uroczyste otwarcie Sadu Szkolnego. Był toczas na podsumowanie naszejciężkiej pracy.Podczas
trwania całego projektu posadziliśmy 20 drzewek owocowych, takich jak czereśnie, jabłonie, grusze, śliwy. Posadziliśmy łąkę
kwiatową. Zbudowaliśmy ogro-

dzenie sadu, postawiliśmy wejście do sadu.
Na otwarcie sadu zaprosiliśmy
całą społeczność szkolną oraz
Wójta Gminy Kleszczewo (wójt
z powodów obowiązków służbowych nie był obecny), w imieniu
wójta pojawiła się pani Magdalena
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”

C

zerwiec nadszedł wielkimi
krokami. Lato coraz bliżej
i piękna pogoda nam sprzyja, oby
tak zostało aż do końca wakacji.
W te słoneczne dni zapraszam
Was na wspominki minionego
okresu w przedszkolu.

Dzień ziemi

Co roku w dniu 22 kwietnia, na
całym świecie obchodzimy wyjątkowe święto – Międzynarodowy
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Dzień Ziemi. W naszym Przedszkolu również nie mogło zabraknąć zajęć związanych z tym wyjątkowym
świętem. Dzieci dowiedziały się jak
chronić planetę, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Każda grupa przedszkolaków wykonała
piękne prace plastyczne i dowiedziała się wśród zabaw i opowieści dużo
ciekawostek o Ziemi.

Światowy Dzień Książki

Tego dnia dzieci przyniosły do
przedszkola swoją ulubioną książkę, którą mogły pokazać i opowiedzieć o niej na forum grupy. Rozwiązywały również zagadki słowne
i obrazkowe, grały w gry i zabawy
edukacyjne związane z bohaterami bajek. Dzięki temu rozbudzały swoje zainteresowania czytelnicze. Na zakończenie w każdej
grupie powstały prace plastyczne.
Jedni tworzyli własne książki, inni
robili plakaty baśniowe, tworzyli
scenografię do teatrzyków przedszkolnych lub tworzyli ilustracje do wybranych bajek. Przy tak
przyjemnych aktywnościach dzień
minął szybko i bardzo przy dobrej
zabawie.

Wizyta w zakładzie
krawieckim
Dzięki uprzejmości Pani Sylwii
Sznury, wszystkie dzieci z naszego
przedszkola miały możliwość odwiedzić zakład krawiecki. Celem
wycieczki było wyrabianie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów i zapoznanie dzieci z pracą
krawcowej. Przedszkolaki poznały wyposażenie pracowni krawieckiej: maszyny, materiały i przybory
krawieckie oraz zobaczyły sposób
działania urządzeń i przyborów,
jakimi posługuje się krawcowa.
Same miały też możliwość zasiąść
przy maszynie i wczuć się w rolę
krawcowej. Pani Sylwia pokazała również dzieciom jakie sprzęty i narzędzia potrzebne są do jej
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”

bawie otrzymały swoje upragnione
upominki. Szczęśliwe wracały do
rodziców, aby po południu świętować z nimi wspólnie spędzony czas.
Bardzo dziękujemy rodzicom za zakup prezentów dla dzieci i wszelką
pomoc dla przedszkola.

Wizyta Straży Pożarnej

Z okazji Dnia Dziecka zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście, a mianowicie odważni strażacy. W trakcie spotkania strażacy
zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa. Duże
zainteresowanie sprawiło dzieciom
oglądanie wozu strażackiego, którym przybyli nasi goście. Dzieci
z bliska miały możliwość podziwiać
wyposażenie wozu, podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

pracy. Zaprezentowała przedszkolakom różnorodne materiały z jakich powstają ubrania, pościel, narzuty. Przedszkolaki zapoznały się
też z szablonami wzorów krawieckich tzw. wykrojami, zaciekawione
stawiały wiele pytań i dostały odpowiedzi na pytania które je nurtowały. Zobaczenie pracy na żywo
daje obraz prawdziwej było nie
lada atrakcją.

Dzień Mamy i Taty

Następny wielki dzień dla przedszkolaków nadszedł 26.05 – Dzień
Mamy i Taty. Niestety, w tym roku
nie mogliśmy spędzić go wspólnie w przedszkolu. Mimo to dzieci przygotowały wierszyki, piosenki i tańce, które rodzice oglądali
na filmikach. W tym szczególnym
dniu dzieci obdarowały rodziców
pięknymi prezentami, które przygotowywały już dużo wcześniej.

Zadawały wiele pytań i ze zdumieniem słuchały odpowiedzi. Mogły
również użyć węża i lać wodą jak
zawodowcy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły
cenną wiedzę. Bardzo dziękujemy
strażakom za przybycie i udostępnienie sprzętu. Dla dzieci to radość
nie do opisania i zapewne bardzo
długo zostanie w ich pamięci Wasza wizyta. Może nawet kilku przyszłych strażaków już rośnie w naszym przedszkolu?
Na koniec relacji przedszkolnych
pragnę życzyć wszystkim pięknej
pogody, świetnych wakacji i roześmianych twarzy i do zobaczenia .
Aleksandra Łabęcka

To wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede
wszystkim możliwość spędzenia
chwil tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień. To właśnie Mamie oraz
Tacie należą się największe podziękowania za życie, za troskę, za
poświęcenie, za każdy dzień. Każdy jak umie w tym dniu dziękuje
swoim Rodzicom.

Dzień Dziecka

To najwspanialszy dzień dla dzieci, na który czekają cały rok. Tego
dnia staraliśmy się jak to tylko możliwe, aby naszym pociechom umilić czas. Przygotowaliśmy wiele
atrakcji w salach oraz zabaw grupowych. Najwięcej radości sprawiły tańce i zawody sportowe oraz
zabawy z bańkami na świeżym powietrzu! Dzieci po skończonej za-
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NOWINKI Z „BALBINKI” Z GOWARZEWA

Zwiedzaliśmy również muzea,
które razem z naszymi ciociami zorganizowaliśmy we własnych salach.
Biegaliśmy, jak co roku, Sprintem do Maratonu i wzięliśmy
udział w konkursie plastycznym:

W

iosna w Balbince zaczęła się tanecznie. Razem
z obchodami Święta Konstytucji 3
Maja i Dnia Tańca, obchodziliśmy
Dzień Mody Patriotycznej.
Gościliśmy też w naszych progach prawdziwego strażaka, któ-
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ry pokazał nam cały ekwipunek
strażacki i opowiedział o niezwykle odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy jaką wykonują
strażacy. Przez moment, niektórzy z nas mogli wcielić się w jego
postać :-).

Narysuję Jak Pięknie Segreguję. Dwie z naszych Sówek zostały
jego laureatkami. Zajęły I i II miejsce. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni.
Gęsie Pióro
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

Czas zacząć wakacje!

25

czerwca 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Tulcach zakończyli kolejny rok
nauki. Wszyscy doskonale wiemy,
że był to czas wymagający. Szkołę zdominowało zdalne nauczanie
– niemałe wyzwanie dla całej społeczności, dlatego wszyscy zasłu-

w hali sportowej. W tym niezwykle ważnym dla nich dniu mogli być
obecni rodzice, którzy ze wzruszeniem obejrzeli krótki występ artystyczny i oklaskiwali wszystkie dzieci kończące pierwszy etap edukacji.
Dzień wcześniej z murami szkoły pożegnali się ósmoklasiści. Wzięli
w niej udział uczniowie, rodzice ab-

żyli na odpoczynek w letniej atmosferze.
Podczas krótkich spotkań z wychowawcami podsumowano wyniki w nauce w klasach I-II oraz
IV-VII. Dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu wielu uczniów
uzyskało bardzo dobre i celujące
oceny. Dzieci mogły więc odebrać
świadectwa z biało-czerwonym
paskiem oraz nagrody książkowe
ufundowane przez Radę Rodziców.
Uczniowie klas trzecich rok
szkolny zakończyli uroczyście

solwentów, wychowawcy i nauczyciele. Dyrektor Andrzej Szymczak
w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za sumienną i ciężką
pracę. Zwrócił się również do rodziców, bez których odniesienie sukcesu nie byłoby możliwe. Pan dyrektor
podkreślił, że był to czas sprawdzianu dla organu prowadzącego, dyrekcji, nauczycieli, rodziców,
uczniów, a trudny egzamin pandemii i zdalnej nauki zdali wszyscy.
Wychowawcy klas oraz przedstawiciele Rady Rodziców wrę-

czyli nagrody tym uczniom, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki
w nauce. Natomiast Wójt Gminy
Kleszczewo, pan Bogdan Kemnitz,
uhonorował specjalną nagrodą najlepszą tegoroczną absolwentkę. Llija Pryhrodska uzyskała najwyższą

średnią ocen i wzorowe zachowanie. Następnie na scenie pojawili się
wszyscy ósmoklasiści, którzy w tym
roku mogli zakończyć rok szkolny
i przygodę ze szkołą podstawową
tańcem, słowem i piosenką.
Patrycja Nowicka

Gminna Olimpiada Karate Dla Przedszkolaków Kleszczewo 2021

W

czerwcu w trakcie organizowanych w Zespole Szkół
w Kleszczewie zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate, przeprowadzono Gminną Olimpiadę
Karate Dla Przedszkolaków. Organizatorem zawodów była Sekcja Karate Pionier przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie.
W sportowych zmaganiach najmłodszych karateków z terenu naszej gminy udział wzięło ponad 70
przedszkolaków, z 3 grup przedszkolnych – ćwiczących na co dzień
pod opieką Sekcji. Niestety w tym
sezonie organizacja tych cieszących
się dużym zainteresowaniem zajęć
w Tulcach i co jest z tym związane
turnieju dla najmłodszych, okazała się niemożliwa, z powodu ogra-

niczeń związanych z przeciwdziałaniem covid – 19.
Olimpiada została przeprowadzona w każdej grupie dzieci osobno. Ogółem rozegrano 3 konkurencje medalowe – w każdej startowało
ponad 20 przedszkolaków.

Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc otrzymali pamiątkowe
medale, a wszystkie uczestnicy
dedykowane bibeloty z motywem
karate i zawodów.
Arkadiusz Borowicz
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Sekcja Karate Pionier – sukcesy w Środzie!

N

a zakończenie trudnego,
przerywanego
okresami
przerw w treningach sezonu, karatecy trenujący w barwach sekcji karate Pionier przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie wzięli udział w XXVII Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży
Dragon Cup Środa Wielkopolska
2021 – zawodach organizowanych
pod auspicjami Wielkopolskiego Okręgowego Związku Karate Olimpijskiego i Polskiej Unii

Karate. Do zawodów zgłoszono
ponad 460 zawodników reprezentujących 34 licencjonowane
kluby karate olimpijskiego WKF,
z trzech państw.
Nasi zawodnicy wywalczyli 9
miejsc medalowych:
• Stanisław Czajkowski, Filip
Nowak i Aleksander Nadolny
2 miejsce w kata dr. chłopców
9 lat i młodsi
• Aleksander Nadolny 3 miejsce kumite ind. chłopców 7 lat
i młodsi fantom i 3 miejsce kata
ind. chłopców 7 lat i młodsi
• Michał Kruczyk 3 miejsce kumite ind. chłopców 10 – 11 lat
fantom
• Antoni Czajkowski 3 miejsce kumite ind. chłopców 7 lat
i młodsi fantom
• Marcel Gumiński 3 miejsce kata
ind. chłopców 8 – 9 lat
• Martyna Foltynowicz 3 miejsce
kata ind. pierwszy krok 7 lat
• Marcel Gumiński, Filip Flieger i Michał Kruczyk 3 miejsce
w kata dr. chłopców 10 – 13 lat
• Martyna Foltynowicz, Marianna Pawlak i Jan Sopoćko

3 miejsce w kata dr. pierwszy
krok 8 lat i młodsi
Sekcja Karate Pionier przy GOKiS w Kleszczewie jest zrzeszona
w strukturach Polskiej Unii Karate. Treningi prowadzone są przez
licencjonowanych szkoleniowców.
Wszyscy zawodnicy biorący udział
we współzawodnictwie posiadają
licencję PUK – która posiada wyłączne prawo do reprezentowania
karate olimpijskiego WKF na terenie Polski.

W okresie wakacji letnich planujemy udział w zgrupowaniu szkoleniowym TKKF Camp organizowanym nad jeziorem Jaroszewskim
w Sierakowie. Na obóz zgłosiło się
ponad 15 zawodników sekcji.
Trenerzy zapraszają wszystkich
chętnych do kontynuacji szkolenia, a nowych adeptów na treningi w nowym sezonie, które organizowane są w obiektach sportowych
na terenie Gminy Kleszczewo od
poniedziałku do piątku.
Arkadiusz Borowicz

Krystian Kubica mistrzem Polski i laureatem nagrody
sportowej powiatu poznańskiego
rok 2020. Doceniono tych, którzy

T

egoroczne Lotto 37. Długodystansowe Mistrzostwa
Polski w Kajakarstwie Klasycznym, które się odbyły w Wolsztynie w dniach 11-13 czerwca,
nie rozpieszczały pogodą. Przechodzące nawałnice opóźniały
starty, a wiele biegów odbyło się
w rzęsistym deszczu. Stypendysta gminy Kleszczewo, Krystian
Kubica startował w konkurencji
C2 na dystansie 10 000 m wraz
z klubowym kolegą. Mimo deszczowej aury Warciarze po raz kolejny stanęli na najwyższym podium i mogą śmiało powiedzieć,
że Wolsztyn ma dla nich kolor złota. Przed Krystianem dwa
obozy kondycyjne, gdzie będzie
szlifował formę na Mistrzostwa
Polski Juniorów w sierpniu.
Beata Kubica
Po raz kolejny najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz drużyny w naszym regionie.otrzymali nagrody
sportowe powiatu poznańskiego za
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osiągają wybitne wyniki. Miniony
rok, rok pandemii, był bardzo trudny dla wszystkich, ale dla sportowców chyba szczególnie. Problemy
z treningami, czasowe zamknięcie
obiektów, znacząco odcisnęły piętno na pracy wszystkich zawodników oraz trenerów. – Tym bardziej
dziękuję Wam za wkład i uzyskane wyniki – podkreślił starosta poznański Jan Grabkowski podczas
ogłoszenia wyników, które tak jak
w roku ubiegłym, odbyło się w trybie wirtualnym.
Miło nam poinformować, że
jednym z laureatów w kategorii
młodzik został Krystian Kubica
(KS Warta Poznań – kajakarstwo).
Kanadyjkarz w Tulec także może
się pochwalić medalami zdobytymi na mistrzostwach Polski.
Te najcenniejsze, bo złote zdobył
w dwójce i czwórce w rywalizacji
młodzików. Był też drugi na ergometrze i trzeci w mistrzostwach
długodystansowych. 
Redakcja
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Badminton
29.04-02.05.2021, Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
Głubczyce
Na przełomie kwietnia i maja nasze zawodniczki miały okazję zawalczyć wśród najlepszych badmin-

na 3 miejscu w grze mieszanej, natomiast w grze podwójnej nie miała już tyle szczęścia i po zaciętym
3 setowym pojedynku, wraz z Kingą Pietrzak odpadła w pierwszej
rundzie. Maja Kurasiak natomiast

tonistów z całej Polski. Było to nie
lada wyzwanie, jednak poza sporym
doświadczeniem udało im się zaprezentować siebie z najlepszej strony. W ten sposób Olga Kosmowska
zajęła miejsce 9-16 w grze mieszanej razem z partnerem z Puszczykowa. Niestety w grze pojedynczej
nie udało jej się przejść kwalifikacji.
Maja Kurasiak w parze z Izą Myk,
uplasowała się na miejscu 9-16
w grze podwójnej, również na tej
samej pozycji uplasowała się w grze
pojedynczej.

zajęła 2 miejsce w grze pojedynczej, a w grze podwójnej dziewcząt,
wraz z Izą Myk nie miała sobie równych. Dziewczyny po trudnym finale, ostatecznie zdominowały swoje przeciwniczki. Zwycięstwa Olgi
i Mai przyczyniły się do zdecydowanego zwycięstwa województwa
Wielkopolskiego nad województwem Zachodniopomorskim.

• 29.05.2021, Krajowy Turniej
Młodzików i Młodzików Młodszych, Pabianice
Pod Koniec maja, nasze trzy zawodniczki wzięły udział w krajowym turnieju badmintona. Najmłodsza z nich, Oliwia Kosmowska
wywalczyła 3 miejsce w grze podwójnej dziewcząt, w kategorii młodzik młodszy, w grze pojedynczej nie miała już tyle szczęścia
i w 3 pojedynku uległa swojej przeciwniczce. Jej starsza siostra, Olga
Kosmowska zagrała singla, debla
oraz miksta w kategorii młodzik.
Bilans meczy przedstawia się nastę-

pująco; singiel, 1 pojedynek wygrany, 1 przegrany, debel dziewcząt, 1
pojedynek wygrany, 2 przegrane,
gra mieszaną, 2 pojedynki wygrane, 1 pojedynek przegrany. Maja
Kurasiak również zaprezentowała się w trzech grach w kategorii
młodzik. Po zaciętym półfinale,
ostatecznie zajęła 3 miejsce w grze
pojedynczej. W grze mieszanej
w parze z Adamem Winciaszkiem
uległa dopiero w finale zdobywając
srebrny krążek, sytuacja identyczna miała miejsce w grze podwójnej
w parze z Izą Myk.

• 15.05.2021, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
Luboń
15 maja na znajomej naszym zawodnikom hali, miały miejsce istotne dla całego województwa rozgrywki. Badmintoniści walczyli
nie tylko o własne osiągnięcia, ale
również o punkty dla Wielkopolski. Olga Kosmowska wraz z Mateuszem Troszakiem uplasowała się

c.d. na str. 46 >>>
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• 26.06.2021, Stolotka Vol. 3,
Gniezno
Pod koniec czerwca w Gnieźnie
odbył się cykliczny turniej badmintona, w którym udział wzięły Olga
i Oliwia Kosmowska, oraz Maja
Kurasiak. Olga trafiła do pięcioosobowej grupy w grze pojedynczej dziewcząt. 3 pojedynki udało
jej się wygrać, niestety 4 z nich mi-

• 26-29.06.2021, Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży, Piotrków Trybunalski
Nasza najstarsza zawodniczka,
Hania Wawrzyniak, wzięła udział
w Mistrzostwach Polski juniorów Młodszych. Sam fakt walczenia w grupie najlepszych badmintonistów w Polsce jest niemałym
sukcesem. Hania przeszła pierw-

nimalnie przegrała. Oliwia również
spróbowała swoich sił w singlu kobiet, gdzie wygrała jeden ze swoich
pojedynków. Maja Kurasiak natomiast w parze z Izą Myk dotarła do
finału gry podwójnej kobiet, niestety w ostatnim pojedynku dziewczyny musiały pogodzić się z doświadczeniem i przewagą starszych
przeciwniczek.

sza rundę w grze pojedynczej,
niestety w drugiej rundzie już
nie wszystko poszło po jej myśli i ostatecznie uplasowała się na
miejscu 9-16. W grze podwójnej
dziewcząt, wraz z Marią Leciej,
nie miała już tyle szczęścia i zakończyła swój udział w mistrzostwach na pierwszym meczu, zajmując pozycję 17-32.

Tenisiści stołowi na turniejach i Mistrzostwach Polski

P

o przerwie spowodowanej epidemią, 19 kwietnia wznowiono
zajęcia sekcji tenisa stołowego „Pionier” przy Gminnym Osrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie. Odbyło
się wiele imprez w których uczestniczyli nasi młodzi zawodnicy. Byliśmy reprezentowani na arenach województwa, a także występowaliśmy
na arenach krajowych.
W Poznaniu w dniu 24.04 odbyły się Mistrzostwa Wlkp – młodzików. Reprezentowali nas zawodnicy z kategorii żaków (2 lata młodsi).
W turnieju indywidualnym Matylda Gomulak zajęła 5 m-ce, a Patrycja Biedna była 13. Obie zawodniczki
w drużynowych Mistrzostwach zaprezentowały się bardzo dobrze zajmując miejsce na najniższym stopniu podium.
W Złotowie w dniu 1.05.2021 odbyło się Grand Prix Wlkp – żaków
będące eliminacją do ogólnopolskiego turnieju w Krakowie. W kategorii chłopców zwyciężył Piotr Gomulak i wywalczył awans na turniej
w Krakowie, ponadto w tym turnieju wystąpili Matylda Gomulak i Jan
Danielewicz, którzy dzięki wysokiemu ogólnopolskiemu rankingowi nie
brali udziału w eliminacjach wojewódzkich.
Na turniej do Krakowa, w którym
wystąpiło 64 najlepszych dziewcząt
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i chłopców, udała się trzyosobowa
ekipa naszego klubu. Występ należy
uznać za udany, gdyż w debiucie na
turnieju ogólnopolskim Piotr Matkowski zajął 33 m-ce, a Jan Danielewicz był 49. Wspaniale zaprezentowała się wśród dziewcząt Matylda
Gomulak, która zajęła 13 m-ce, dzięki
czemu zapewniła sobie występ w Mistrzostwach Polski bez eliminacji wojewódzkich.
W Mistrzostwach Wlkp Kadetów
w dniu 15.05.2021 wystąpiły na turnieju indywidualnym Lena Kasprzak,
zajmując 5 m-ce oraz Zuzanna Wawrzyniak, która była 9. Obie te zawodniczki wystąpiły w drużynie zajmując 3 m-ce. Wśród chłopców wystąpił
w turnieju indywidualnym Krzysztof
Matkowski, zajmując 13 m-ce.
Mistrzostwa Wlkp żaków będące eliminacją do Mistrzostw Polski
odbyły się 19.05.2021 w Poznaniu.
W zawodach awans do Mistrzostw
Polski wywalczyło po 2 zawodników,
sztuka ta udała się Piotrowi Matkowskiemu, który zajął 2 m-ce i Janowi
Danielewiczowi, który zajął 4 m-ce.
Mistrzostwa Polski w grze pojedynczej oraz podwójnej odbyły się w Ostródzie w dniach 29.05-30.05.2021.
W grze pojedynczej dziewcząt Matylda Gomulak po dwóch zwycięstwach oraz jednej porażce zajęła 17
m-ce, a Piotr Matkowski po zwycię-

stwie i dwóch porażkach zajął 25 m-c
w kraju i jest to dla niego bardzo dobry
wynik, gdyż w przyszłym sezonie będzie występował jeszcze w tej kategorii
wiekowej. W grze podwójnej Matylda występowała z koleżanką z Gdańska i zajęły 9 m-ce, natomiast Piotrek
wspólnie z kolega z Bydgoszczy zajęli 17 m-ce. Wyniki te należy uznać za
bardzo dobre.
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego odbyły się 1.06.2021r. w Luboniu.
Z nszych zawodników w kategorii młodziczek 2 m-ce zajęła Matylda Gomulak, a 3-cia była Patrycja
Biedna. Natomiast wśród chłopców 3
m-ce zajął Piotr Matkowski, 4 – Jan
Danielewicz; 6 – Marek Sibila, 7 – Nikodem Nożyński, 9 – Maks Nożyński
oraz 11 m-ce Hubert Strojny. W kategorii dziewcząt wśród kadetek zwyciężyła Lena Kasprzak, a 2 m-ce zajęła
ZuzannaWawrzyniak. Wśród chłopców 3 m-ce zajął Krzysztof Matkowski. W najstarszej kategorii wśród juniorów Jakub Lamperski zajął 4 m-ce.
W Sianowie w województwie zachodniopomorskim odbył się Międzywojewódzki Turniej w kategorii
młodziczek. Udział mogły wziąć najlepsze zawodniczki z naszego województwa oraz zachodniopomorskiego. W kadrze wielkopolski znalazły się
Matylda Gomulak oraz Patrycja Biedna. Turniej rozegrano w grze poje-

dynczej oraz deblu. W grze pojedynczej Matylda zajęła 9 m-ce, a Patrycja
była 13. W grze podwójnej Matylda
wspólnie z koleżanką z Poznania zajęły 3 m-ce, natomiast Patrycja grająca
z koleżanką z Wysocka Wielkiego zajęła 9 m-ce. Wyniki te należy uznać za
bardzo dobre, gdyż nasze zawodniczki były najmłodszymi w tej kategorii
i mają prawo brać udział w tego typu
rozgrywkach jeszcze przez dwa lata.
Ostatnio w tym nietypowym sezonie 2020/2021 odbyły się zawody w Objezierzu, które zgromadziły
90 uczestników. W kategorii rocznika 2011 wśród dziewcząt Emilka Kasprzak zajęła 3 m-ce, a Agatka Gradzińska była 7. Wśród chłopców tej
samej kategorii zwyciężył Piotr Matkowski, a 4 m-ce zajął Hubert Strojny.
W następnej kategorii 2007 i młodsi
Lena Kasprzak zajęła 4 m-ce, a Patrycja Biedna była 11. Wśród chłopców
Krzysztof Matkowski zajął 3 m-ce.
W najstarszej kategorii 2006 i starsi
4 m-ce zajęli Zuzanna Wawrzyniak
oraz JakubLamperski.
Ostatnie zajęcia treningowe odbyły się 23.06.2021r.
W ramach AKCJI LATO zapraszamy wszystkich chętnych do hali
sportowej GOKiS w Tulcach. na zajęcia sportowe z przewagą tenisa
stołowego w dniach 2.08-13.08.2021
w godz. 10:00-13:00.
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Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

W

niedzielę
27
czerwca br. na boisku Orlik
w Kleszczewie odbył się pierwszy z cyklu Wakacyjnych Turniejów Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej. W turnieju wzięły
udział 3 zespoły. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”
mecz i rewanż.
Pierwsze miejsce zajął zespół
DZIKI wystepujący w składzie:
Hubert Grzeszkowiak,, Alan Konieczka (2 br), Franek Rusak, Dominik Czubiński (6 br), Janek
Święcioch, Błażej Guszczak (3 br)
i Wiktor Milczyński.
Drugie miejsce wywalczył zespół DZIESIONA TEAM, który
grał w składzie: Bartek Żuberek,
Bartek Kardasz, Maciej Stasiłowicz
(2 br), Jędrzej Cieśla (1 br), Marcel Bogusławski (4 br) i Kamil Pieczyński (4 br).

Trzecim był zespół PÓŁTORAK
grajacy w składzie: Patryk Sobczak, Łukasz Jankowski, Karol Jaguś, Kacper Sierant, Kacper Rozenkowski (3 br) i Jarek Staroń.
Najlepszym strzelcem turnieju został Dominik Czubiński zdobywca 7 bramek, natomiast najlepszym bramkarzem uznany
został Janek Święcioch.
Na zakończenie turnieju kapitanowie wszystkich zespołów
uczestniczących w I Wakacyjnym
Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej oraz wyróżnieni
zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i statuetki ufundowane przez Dyrektora GOKiS Kleszczewo Macieja Frąckowiaka.
Turniej zorganizował animator sportu na orliku w Kleszczewie
Zenon Piechocki.
M.Ż.

Wielkopolski Turniej Orlika 2021

W

środę 2 czerwca br na obiekcie orlik w Kleszczewie rozegrany został półfinał Rundy Powiatowej Wielkopolskiego Turnieju
Orlika 2021. W półfinale wystąpiły zespoły Szkoły Podstawowej Nr 2
z Plewisk oraz Zespołu Szkół z Krosna k/Mosiny. Mecz stał na wysokim poziomie sportowym biorąc
pod uwagę fakt, że wystąpili w nim
chłopcy z rocznika 2008 i młodsi.

Mecz w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem 2:2. W tej sytuacji Regulamin Turnieju WTO21 przewidywał wykonywanie
rzutów karnych. Lepszymi specjalistami w tej sztuce piłkarskiej okazali się zawodnicy zespołu z Krosna
wygrywając 2 – 0. Tym samym zawodnicy Zespołu Szkół z Krosna k/
Mosiny awansowali do Rundy Wojewódzkiej.

Po zakończeniu meczu finałowego wszyscy zawodnicy wzięli udział w konkursie rzutów karnych. Najlepszym wykonawcą
okazał się zawodnik Mikołaj Kominiak ze Szkoły Podstawowej Nr
2 z Plewisk.
Na koniec kapitanowie drużyn
oraz wyróżnieni zawodnicy odebrali

z rąk Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Kleszczewie Macieja Frąckowiaka pamiątkowe puchary, dyplomy oraz piłki.
Zawody sędziował Szymon Lizak, a organizacji imprezy na orliku w Kleszczewie podjął się animator Zenon Piechocki.
M.Ż.
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Kwartał w Klubie Sportowym Clescevia

W

ostatnim wydaniu Gazety
„Samorząd” omawialiśmy
nasze przygotowania do zbliżającego się startu rundy wiosennej,
niestety jak w wielu obszarach
tak i również w dziedzinie sportu COVID-19 i powiązane z nim
restrykcje i ograniczenia lockdown’owe zmieniły zaplanowany
przez nas harmonogramy. Do tej
sytuacji doszły jeszcze ograniczenia związane z dostępem do pełnowymiarowego boiska w Kleszczewie z powodu prowadzonych
prac „rekultywacyjnych” murawy.
Drużyny młodzieżowe realizowały treningi na bocznym boisku
wielkości ¼ boiska pełnowymiarowego. Natomiast drużyna seniorska, żeby zapewnić naszym
zawodnikom możliwość trenowania na pełnowymiarowym boisku
przeniosła treningi na boisko sołeckie w Markowicach w miesiącu kwietniu. Niestety plany adaptacyjne tego terenu przewidują
likwidację tego boiska, które mogłoby służyć nam jako boisko treningowe, ograniczając obciążenie
płyty głównej boiska w Kleszczewie. Do rozgrywek w naszych
drużynach dziecięcych i młodzieżowych przystąpiliśmy z opóźnieniem jednomiesięcznym, co
miało wpływ na intensywność
rozgrywanych meczy w kolejnych miesiącach (dodatkowe mecze w środku tygodnia). W ramach startu do rundy wiosennej
również podjęliśmy decyzje związane ze zgłoszeniem do rozgrywek ligowych Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej dwóch drużyn młodzieżowych, czyli zamiast
jednej drużyny Trampkarz C2,
powołaliśmy również druga drużynę Trampkarz II C2. Aktualnie
w ramach klubu w rozgrywkach
WZPN biorą udział:
– drużyna seniorska – liga okręgowa Grupa 2
– Trampkarz C2 – II liga okręgowa
Grupa 1 „M” Mistrzowska (RW)
– Trampkarz C2 – II liga okręgowa
Grupa 2 (RW)
– Orlik E1 – III liga okręgowa
Grupa 9 (RW)
W rozgrywkach Marathon Liga
Mistrzów Koziołka:
– Orlik E2 – liga 2011
– Żak F1 – liga 2012
Dodatkowo prowadzimy aktualnie najmłodszą grupę wiekową,
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która jeszcze nie bierze udziału
w rozgrywkach ligowych:
– Żaki F2 (rocznik 2013 i młodsi)
Po
zakończeniu
lockdown’u oraz powrocie dzieci do szkół,
mogliśmy zauważyć wzrost zainteresowanie udziałem w prowadzonych przez nas zajęciach sportowych przez dzieci, co nas bardzo
cieszy. Aktualnie w ramach naszych drużyn uczęszcza ponad 100
dzieci i młodzieży. Jako klub duży
nacisk stawiamy na jakość naszych
zając i kompetencje trenerów.
Między innymi w maju nasz trener Przemysław Zamęcki zakończył kurs trenerski i zdał egzaminy,
podnosząc swoje kwalifikacje zdobywając licencję trenerską UEFA
B. Rozbudowywanie naszego klubu o kolejne drużyny powoduje,
również poszerzanie naszego sztabu szkoleniowego, który w kwietniu zwiększył się o nowego trenera Michała Strańczyka. Trener jest
związany z naszym klubem od najmłodszych lat będąc zawodnikiem
w drużynach prowadzonych przez
trenerów: Jarosława Bytniewskiego, Tadeusza Płotki i Zenona Piechockiego. Od wielu lat wspiera
nasz klub podczas obozów piłkarskich, jako asystent trenerów prowadzących. Od kilku sezonów reprezentuje nasz klub również,
jako zawodnik naszej drużyny seniorskiej. Oprócz zdobywanego
w miedzy czasie doświadczenia
w pracy z dziećmi, posiada licencję trenerską Grassroot C zdając
pod koniec minionego roku egzaminy w PZPN. Od kwietnia przejął
i prowadzi drużynę Żaka F2.
Kończy się sezon 2020/21 co
powoduję że w okresie wakacyjnym rozpocznie się okres przygotowawczy naszych zawodników do
kolejnego sezonu. W ramach tych
przygotowań oprócz treningów
i gier kontrolnych zaplanowany
został obóz sportowy w miejscowości Wieleń nad jeziorem wieleńskim w okresie 16-22.08.2021.
Jest to cyklicznie organizowane
zgrupowanie piłkarskie dla młodych sportowców naszego klubu.
Zawodnicy grup żaków, orlików
oraz trampkarzy będę mieli szansą
dobrze przygotować się do kolejnego sezonu rozgrywek mistrzowskich Wielkopolskiego ZPN oraz
Ligi Marathon Koziołek Poznań,
pod bacznym okiem swoich trenerów. Celem zgrupowania w Wie-

leniu (okolice rezerwatu „Wyspa
Konwaliowa”) jest przede wszystkim: podniesienie sprawności
ogólnej, wytrzymałości i szybkości oraz nauka techniki specjalnej
i taktyki gry. Na potrzeby organizowanego zgrupowania nasi zawodnicy będą mieszkać w ośrodku
wypoczynkowym zarezerwowanym na wyłączność i zlokalizowany w pobliży jeziora. Treningi piłkarskie zaplanowane są dwa razy
dziennie na pobliskim boisko Sokół Kaszczor. Dodatkowo przewidziane są zajęcia lekkoatletyczne
oraz pływanie jak również zajęcia rekreacyjne (kajaki, siatkówka
plażowa, boulle, bowling, skimboard) Uważamy że jest to niezbędny element przygotowanie naszych
zawodników, dlatego cieszy nas
bardzo duże zainteresowania tym
obozem naszych podopiecznych.
Pozwoli to na większe zintegrowanie naszej młodzieży, co z pewnością wpłynie pozytywnie na pracę
w zespołach.

Podsumowanie pracy
z drużynami:

• ŻAK F2
Grupa Żak młodszy F2 to drużyna składającą się z dzieci głownie z rocznika 2013 i jest najmłodszą grupą w naszym klubie KS
Clescevia Kleszczewo. Praca z tą
grupa odbywa się dwa razy w tygodniu i dzieci z chęcią przychodzą
na treningi i nie można im zarzucić braku zaangażowania w wykonywaniu ćwiczeń. Uczą się podstaw prowadzenia piłki, zwodów
oraz strzałów. Jednak najciekawszą
częścią zajęć jest rywalizacja w formie meczu, który nasi podopieczni rozgrywają między sobą na każdym treningu. Grupa cały czas się
powiększa. Ostatnio do drużyny dołączył jako najmłodszy nasz
zawodnik Mikołaj Mizerny (rocznik 2015). Jesteśmy pewni że gru-

pa Żak młodszy nadal będzie się
rozrastać, a frekwencja wciąż będzie dopisywać. W okresie wakacyjnym zawodnicy przez pierwsze dwa tygodnie będą mieli wolne
od treningów, by w połowie lipca
wrócić do zajęć treningowych.
Trener Grassroots C
Michał Strańczyk
• ŻAK F1
Drużyna Żaka F1 składająca
się głównie z zawodników rocznika 2012/2013 po lockdown’owych
przerwach systematycznie trenuje
od połowy kwietnia. Drużynę aktualnie reprezentuje 11 zawodników, którzy świetnie spisując się
w rundzie wiosennej w ramach
Marathon Liga Mistrzów Koziołka Wiosna 2021, która rozgrywana jest co sobotę na poznańskiej
Śródce. Młodzi adepci Clescevii
w sobotę 13 czerwca zakończyli rywalizacje w lidze na 2 miejscu
w ligowej tabeli z największą liczbą
strzelonych bramek. Nasza drużyna rywalizowała na boiskach Śródki z takimi zespołami jak: UKS
2007 Lusowo, Lech Poznań Football Academy Śródka, TMS Suchary Suchy Las, KS Koziołek Poznań,
KS Korona Zakrzewo. W kolejną
sobotę (19.06.2021) rozegrany został jeszcze, na zakończenie sezonu
Puchar Marathon Ligi Mistrzów
Koziołka. Aktualnie w okresie wakacyjnym treningi drużyny Żak
F1 będą trwały niezmiennie do
19.07.2021, potem nastąpi przerwa do początku sierpnia.
Trener UEFA B Przemysław
Zawadzki
• ORLIK E1 i E2
Drużyny młodzieżowe Clescevii wróciły na boiska w maju po
zamrożeniu sportu dziecięcego na
czas pandemii w marcu i kwietniu
2021 roku. Na czas lockdown’u zawodnicy spotykali się z trenerami

Trening Żaków F2
c.d. na str. 50 >>>
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w formie zdalnej i realizowali zadania techniczne indywidualnie
w domu. Następnie po zgodzie
rządowej na odmrożenie rozgrywek dzieci i młodzieży Nasze drużyny wystartowały w rozgrywkach
ligowych organizowanych przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej (2010) lub Lidze Mistrzów Koziołka (2011). Tam godnie reprezentują Naszą gminę spotykając
się z drużynami z Poznania (UKS
Talent Poznań, Przemysław Poznań, Lech Poznań Football Academy, Lotnik Poznań, UKS Talenty Poznań i okolic (Suchary Suchy
Las, UKS Lusowo, Avia Kamionki,
Suchary Suchy Las). Obie drużyny zdobywają cenne doświadczenie a wraz z tym umiejętności piłkarskie.
Obecnie rocznik 2010 reprezentuje 25 chłopców a rocznik
2011 – 16 zawodników mieszkających w Kleszczewie i okolicach.
Ostatnio do drużyny z rocznika 2011 dołączyła Kasia Habczyk,
która radzi sobie świetnie i zaprasza kolejne dziewczynki do podjęcia przygody z futbolem. W nadchodzących miesiącach obie grupy
czekają letnie treniengi i sierpniowe zgrupowanie w Wieleniu.
Trener UEFA B Bartosz
Zawadzki
• TRAMKARZ C2
Grupa młodzieżowa Trampkarz
rocznik 2007-2008 to czternastu
chłopców grających w grupie „M”
mistrzowskiej II ligi C2 Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Po pewnym awansie do grupy mistrzowskiej chłopcy realizują założenia szkoleniowe i uczestniczą regularnie w zajęciach trzy
razy w tygodniu. Wysoka frekwencja znajduje odbicie w bardzo dobrej grze podczas meczów ligi „M”.
Wyniki uzyskiwane przez mło-

Zespół Trampkarz C2

dych piłkarzy KS CLESCEVIA są
imponujące:
• KS CLESCEVIA 5:2 Golnica Ryczywół
• KS CLESCEVIA 2:2 Lider Swarzędz
• KS CLESCEVIA 9:0 GSP Sątopy
• KS CLESCEVIA 8:2 NKS Niepruszewo
• KS CLESCEVIA 1:6 Błękitni II
Wronki
• KS CLESCEVIA 5:4 Golnica Ryczywół rew.
• KS CLESCEVIA 4:3 Lider Swarzędz rew.
• KS CLESCEVIA 2:1 NKS Niepruszewo rew.
Po dziesięciu kolejkach KS Clescevia zajęła drugie miejsce za
drużyną z Wronek. Dwie ekipy
z grupy awansują do pierwszej ligi
trampkarzy (!!!). Już po ósmej kolejce nasza drużyna zagwarantowała sobie awans, co było rok temu
jeszcze w sferze marzeń naszej utalentowanej młodzieży. Na koniec
pozostały do rozegrania jeszcze
dwie kolejki wyjazdowe: z aktualnym liderem Błękitni II Wronki oraz mecz z ostatnią drużyną
w tabeli GSP Sątopy. Na zakończenie udanego sezonu nasza drużyna
pokonała GSP Sątopy 1:3. Po zwycięskim meczu zawodnicy zakończyli sezon w McDonalds #graMyClescevia
W zespole grają: Franek Ziemniarski, Karol Borucki, Piotr Chabir, Maksymilian Palac ,Adam Korzycki, Michał Zdrojewski, Jan
Sobieszek, Cezary Gałęski, Kacper
Buśkiewicz, Szymon Karwatka,
Tymoteusz Stenclik, Adam Żołądkiewicz, Karol Plaszczak, Mateusz
Stolarz Mateusz Kochański.
Trener UEFA A Jarek
Bytniewski
• TRAMPKARZ II C2
Drugi zespół trampkarzy C2
złożony z zawodników rocznika

<<<

Zespół Trampkarz II C2
2009 oraz uzupełniony rocznikami 2008/2007 rywalizuje i nabiera doświadczenia w rozgrywkach
WZPN II ligi okręgowej. Dla tych
chłopców w większości jest to
pierwsze spotkanie z rozgrywkami mistrzowskimi ligi okręgowej,
które znacząco różni się od wcześniejszego udziału w organizowanych w sobotnie przedpołudnia
Marathon Liga Mistrzów Koziołka. To przetarcie w II lidze okręgowej z pewności zaprocentuje w przyszłości, a nasi zawodnicy
od nowego sezonu rozbudują drużynę Trampkarzy C2 i wspólnie
jako jedna drużyna przystąpią do
nowych rozgrywek, już w I lidze
okręgowej Trampkarz C1.
Drużynę reprezentują: Jan
Doba, Szymon Hermann, Aleksander Karmowski, Piotr Kempiński, Witold Kostrzewski, Patryk
Krakowski, Tomasz Lisiecki, Filip Łaszcz, Jakub Matela, Alex Matyba, Konrad Muczke, Patryk Pajor, Mikołaj Paprzycki, Zachariasz
Pawlak Szuleta, Jakub Ponikowski,
Jacek Rutkowski, Szymon Tomczak, Sebastian Ziętek, Iwo Ziętek
Trener UEFA B Przemysław
Zawadzki
• DRUŻYNA SENIORSKA
W marcu (6-7.03.2021) planowany był start rozgrywek wiosennej rundy sezonu 2020/2021
Ligi okręgowej, niestety przed ponownym zwiększeniem restrykcji lockdawn’owych, naszej drużynie udało się rozegrać jeden mecz
w ramach rundy wiosennej i na
kolejny mecz musieliśmy czekać
cały miesiąc. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zdecydował, że
rundę wiosenną rozegramy w całości, czyli wszystkie zaległe mecze
(z okresu lockdawn’u) zostaną rozegrane w tak zwanym międzyczasie. Taka sytuacja spowodowała,
że harmonogram spotkań oprócz

weekendów, obejmował również
rozgrywanie meczy w środku tygodnia. W tej sytuacji nie można było
mówić o właściwym przepracowaniu mikrocyklów tygodniowych
przygotowujących do kolejnych
meczów mistrzowskich. Intensywność spotkań również nie pomagała we właściwej regeneracji zawodników przed kolejnymi meczami.
Z tego powodu również pojawiały się kontuzje u kilku graczy, które eliminowały ich z kolejnych rywalizacji w lidze, a skład drużyny
musiał być modyfikowany. Nasza
drużyna jednak bardzo poważnie
traktowała drugą rudę rozgrywek,
którą rozpoczynaliśmy na 8 miejscu w tabeli i nie planowaliśmy
roztrwonić zdobytego miejsca
w tabeli. Należy również dodać, że
w związku z brakiem spadków drużyn w wyższych lig w poprzednim
sezonie (2019/20) to w bieżącym
sezonie w ramach ligi okręgowej
awansuje 1 drużyna oraz 2 drużyna
bierze udział w barażach o awans
do V ligi oraz, co ważniejsze aż 5-6
drużyn spada do niższej ligi w ramach 17 drużyn w naszej grupie.
Oznacza to że miejscem pozwalającym zagwarantować sobie pozostanie w lidze okręgowej są miejsca
w zakresie od 2 do 11.
W bieżącej rundzie po rozegraniu 16 meczy przegraliśmy jedynie
3 mecze, zremisowaliśmy 6 i wygraliśmy 7 spotkań, co w sumie
dało nam 27 pkt. Nasza drużyna na
dwie kolejki przed zakończeniem
sezonu miała już zagwarantowane pozostanie w lidze okręgowej
plasując w pierwszej części tabeli
i kończąc rozgrywki na 8 miejscu
(!!!). Dla naszego klubu i drużyny
seniorskiej jest to historyczne wydarzenie, ponieważ po poprzednim dostaniu się do ligi okręgowej
nie udało nam się utrzymać w niej
po zakończeniu sezonu. Tym razem w bardzo pewny sposób zac.d. na str. 48 >>>
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Drużyna seniorska podczas ostatniego meczu w sezonie

Pożegnianie kapitana drużyny seniorskiej – Łukasza Szymczaka

gwarantowaliśmy sobie pozostanie
w lidze okręgowej, co pozwala patrzeć w dużym optymizmem w kolejny sezon rozgrywkowy. Oczywiście jest jeszcze sporo drzemiącego
potencjału w drużynie, a ogrywanie się w lidze okręgowej dostarcza
doświadczenia, które zaprocentuje
w kolejnych sezonach.
Wielkie gratulacje należą się całej
drużynie za: postawę na meczach,
zaangażowanie na treningach i sparingach. Specjalne podziękowania
należą się również naszym kibicom,
którzy coraz liczniej wspierają nas
nie tylko w meczach domowych,
lecz również na wyjazdach. Oczywiście nie byłoby tego sukcesu bez
zaangażowania i wsparcia całego
sztabu szkoleniowego i członków
zarządu klubu. Szczególne podziękowania dla trenera naszej drużyny Krzysztofa Bzdęgę (UEFA A),
który z wielkim poświęceniem zaangażował się w budowanie tego

jesiennej nowego sezonu. Po ostatnim meczu zorganizowaliśmy zakończenie sezonu drużyny seniorskiej w Markowicach przy świetlicy
(w plenerze). Przy grillu i muzyce podsumowaliśmy sezon piłkarski w naszym klubie. Ważnym dla
nas elementem tego zakończenia
był udział naszych wiernych kibiców. Jesteśmy dumni, że mamy dla
kogo grać i cieszy nasz zaangażowanie i wsparcie kibiców. Dziękujemy
za to udane wspólne spotkanie i liczymy, że będzie ich coraz więcej.
Prezes zarządu Leszek
Strańczyk

zespołu, starając się przekazać swoją wiedzę merytoryczną i taktyczną naszym zawodnikom. Niestety
z powodów prywatnych nasz trener drużyny seniorów po zakończeniu rozgrywek poprosił o „czasowy
urlop” i nie będzie mógł rozpocząć
przygotować oraz rundy wiosennej
z naszą drużyną. Oczywiście jako
Zarząd rozumiemy tę potrzebę i liczymy na szybki powrót do naszej
rodziny piłkarskiej. W tym okresie
obowiązki pierwszego trenera drużyny seniorskiej obejmie nasz trener Przemysław Zamęcki (prowadził aktualnie drużyny Trampkarzy
oraz Żaków). Gratulujemy podjęcia się tej roli. Będziemy jako sztab
szkoleniowy i Zarząd wspierać w tej
pracy Przemka i trzymamy kciuki za jak najlepsze przygotowanie
naszej drużyny do nowego sezonu. Ufamy, że będzie to współpraca między drużyną, a nowym trenerem, która zaowocuje w rundzie

• POŻEGNANIE KAPITANA
W drużynie seniorskiej podczas
ostatniego meczu pożegnaliśmy
kapitana naszej drużyny Łukasza
Szymczaka (JERRY), który podjął decyzję o zakończeniu przygody z piłką na szczeblu mistrzowskim rozgrywek WZPN. W trakcie

meczu z Piastem Kobylnica w 70’
(podczas zmiany) przy owacjach
całej drużyny i kibiców, Łukasz
w przygotowanym przez zawodników szpalerze zszedł z boiska. Na
linii bocznej czekała na niego pamiątkowa koszulka klubowa wraz
z autografami wszystkich zawodników, którą wręczyli mu członkowie zarządu klubu. Bardzo dziękujemy Łukaszowi za jego wkład
w drużynę, jego zaangażowanie,
jego wsparcie dla drużyny w ciężkich chwilach. Każdy z zawodników zawsze mógł liczyć na motywacje ze strony swojego kapitana.
Mamy nadzieję, że Łukasz będzie
cały czas blisko klubu i od czasu
do czasu pojawi się na treningach,
by nie zatracić swojej formy sportowej.
Prezes zarządu Leszek
Strańczyk

„1922 litry krwi na 100-lecie Kolejorza”

19

.03.2022 mija dokładnie 100
lat od założenia Lecha Poznań, klubu który na ziemiach Wielkopolski wrył się w serca nie jednego
fana piłki nożnej. W związku ze zbliżającą się rocznicą swój prezent dla
zacnego jubilata postanowili przygotować też kibice poznańskiej drużyny. Dokładnie 19.03.2020 roku
w myśl hasła, które przyświeca im na
jednym z transparentów „W żyłach
szlachetna krew, w sercu poznański Lech” rozpoczęli oni akcję zbiórki krwi pod hasłem „1922 litry krwi
na 100-lecie Kolejorza”, która potrwa
przez cały rok aż do dnia setnych
urodzin – 19.03.2021 roku.
„Zdrowie jest najważniejsze –
potwierdzają to ostatnie miesiące.
Wiele osób potrzebuje kropli naszej pomocy, aby móc się nim cieszyć. Krwi nie da się wyproduko-
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wać czy kupić w sklepie, dlatego
jedynym możliwym sposobem na
jej pozyskanie jest oddanie jej przez
drugą osobę. Epidemia COVID-19
sprawiła niestety że liczba krwiodawców znacznie spadła, co stanowi bardzo realne zagrożenie dla
wszystkich, którzy wymagają pomocy. Dlatego też postanowiliśmy
wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać po raz kolejny jak pomagać potrafią kibice poznańskiego Lecha.
Skoro można uratować czyjeś życie a zarazem uczcić w ten sposób
urodziny naszego ukochanego klubu to chyba jest to odpowiednia
okazja i sposób na wyrażenie swojej wdzięczności dla Kolejorza oraz
osób z nim związanych. Może i nasza drużyna w poprzednim sezonie
zawiodła sportowo czy wizerunkowo; my kibole jednak działamy

mimo to i w tym szczytnym celu na
pewno nie zawiedziemy.” – mówi
Jakub Mądry koordynator akcji.
Chcąc włączyć się do akcji kiboli poznańskiego Lecha ? Udaj się do
19.03.2022 roku do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, do oddziałów
terenowych podlegych poznańskiemu RCKiK lub przyjdź do jednego z krwiobusów obecnych w wielu
miejscach Wielkopolski i podaj kod
naszej akcji (1)922. Dlaczego taki kod
? Bo to data założenia Lecha Poznań.
Dlaczego jedynka jest w nawiasie ? Bo
kody często są trzycyfrowe.
Akcja “1922 litry krwi na 100-lecie Kolejorza” zorganiozowana została przez : Stowarzyszenie Kibiców
Kolejorz, Stowarzyszenie Wiara Lecha oraz Stowarzyszenie Kibice Razem Lech Poznań.
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01.04 – pożar drzewa

31.03-07.04 – kolportaż ulotek
• 17 marca jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana do
pożaru samochodu na drodze Gowarzewo – Kruszewnia. Na miejscu zdarzenia także Policja.
• 26 marca jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana do
uszkodzonego gazociągu w miejscowosci Garby, ul. Strumykowa.
Na miejscu zdarzenia takż: OSP
Swarzędz, JRG 6 Poznań, Policja,
Pogotowie gazowe.
• 27 marca jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
załączonej czujki tlenku węgla
w miejscowości Czerlejno. Brak
osób poszkodowanych.
• W dniach od 31 marca do 3
kwietnia oraz 7 kwietnia druhowie z jednostek OSP z Gminy Kleszczewo (OSP Kleszczewo,
OSP Krzyżowniki-Śródka, OSP
Gowarzewo oraz OSP Komorniki ) dokonali kolportażu ulotek
informacyjnych na temat profilaktyki oraz szczepień przeciwko
COVID-19. Materiały trafiły do
wszystkich mieszkańców Gminy
Kleszczewo. Na ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak
zapisać się na szczepienie.Wraz

03.04 – powalone drzew w Tulcach
z ulotkami strażacy rozdawali bezpłatną gazetkę „Samorząd” oraz
pakiety z maseczkami.
• 31 marca jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
w celu rozpoznania zagrożenia jakim było widoczne zadymienie
oraz płomienie przy zabudowaniach w Kleszczewie. Po dojechaniu na miejsce, na szczęście okazało się, że jest to ognisko pod
kontrolą.
• 1 kwietnia jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru drzewa na dro-

31.03 – płomienie przy zabudowaniach w Kleszczewie

dze między miejscowościami
Krzyżowniki-Komorniki. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono, że pali się trawa na poboczu.
Na miejscu zdarzenia także: OSP
Komorniki
• 3 kwietnia jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do pochylonego drzewa na
ul.Średzkiej w Tulcach.
• 3 kwietnia jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana do
nieznanej substancji w cieku wodnym wzdłuż drogi wojewódzkiej
434 w miejscowości Nagradowi-

03.04 – nieznana substancja w cieku
wodnym

ce. Pod koniec działań zostaliśmy
przedysponowani do pożaru pozostałości roślinnych przy drodze
gruntowej w miejscowości Bylin.
Na miejscu zdarzenia także: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego JRG6,
Dowódca Operacyjny Miasta Poznań, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska.
• 4 kwietnia jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana
do uszkodzenie instalacji centralnego ogrzewania.w Kostrzynie, ul.
Brzozowa. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Kostrzyn, OSP Gultowy, OSP Brzeźno,JRG 3 Poznań.
• 4 kwietnia jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wypadku drogowego na
drodze ekspresowej S5 (28 km,
kierunek Gniezno). W zdarzeniu brały udział 4 pojazdy. Autokar, w którym podróżowało
35 osób ( nikt nie został ranny )
oraz 3 auta osobowe, z których
dwie osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kostrzyn, JRG 3, LPR,
ZRM, Policja.
c.d. na str. 52 >>>
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>>> c.d. ze str. 43

20.04 – neutralizacja plamy ropopochodnej w Tulcach

04.04 –wypadek na S5

14.04 – pożar sadzy w Czerlejnie

21.04 – zabezpieczenie lądowiska LPR w Tulcach
• 14 kwietnia jednostka OSP
Gowarzewo została zadysponowana do zdjęcia kota z drzewa
w miejscowości Szewce.
• 14 kwietnia jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru sadzy w miejscowości Czerlejno. Na miejscu
zdarzenia także: JRG 6.
• 18 kwietnia jednostka OSP
Gowarzewo została zadysponowana do pochylonego drzewa
nad drogą w miejscowości Siekierki Wielkie, ul Kórnicka.
• 20 kwietnia jednostka OSP Gowarzewo została zadysponowana
do neutralizacji plamy ropopo-

chodnej na drodze między miejscowościami Gowarzewo-Tulce.
Na miejscu zdarzenia także: OSP
Kleszczewo, OSP Komorniki
• 21 kwietnia jednostka OSP
Gowarzewo została zadysponowana do zabezpieczenia lądowiska Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w miejscowości
Tulce, ul. Wrzosowa. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Komorniki, JRG 6 Poznań.
• 24 kwietnia jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do powalonego drzewa w Tulcach.
• 24 kwietnia jednostka OSP
Kleszczewo została zadyspo-

24.04 – powalone drzewo w Tulcach
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nowana do załączonego monitoringu PPOŻ w miejscowości Trzek. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Kostrzyn.
• 26 kwietnia jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej na drodze ekspresowej S5 ( 28 km, kierunek Poznań). W zdarzeniu udział
brały dwa samochody, osobowy
oraz dostawczy. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kostrzyn, OSP
Brzeźno, JRG 3, Policja, ZRM, Patrol autostradowy S5.
• 6 maja jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana

26.04 – kolizja drogowa na S5
c.d. na str. 46 >>>
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06.05 – pożar sadzy w Bylinie

12.05 i 21.05 – wsparcie akcji szczepień

11.05 – pożar samochodu na A2
>>> c.d. ze str. 45
do pożaru sadzy w przewodzie
kominowym w budynku jednorodzinnym (miejscowość Bylin). Na miejscu zdarzenia także:
OSP Kleszczewo, OSP Krzyżowniki-Śródka, OSP Kórnik, JRG 6
• 11 maja jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do pożaru samochodu osobowego na autostradzie A2 (182
km, kierunek Warszawa). Na
miejscu zdarzenia także: OSP
Komorniki, Szkola Aspirantów, PSP Poznań, Policja, Służba
Utrzymania Autostrady
• 11 maja jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadys-

ponowana do pożaru dwóch
stogów słomy o długości 100 m
w miejscowości Śródka. Działania trwały do późnych godzin
nocnych. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Kleszczewo, OSP Komorniki, JRG 6 Poznań.
• 11 maja, z okazji Dnia Strażaka jednostka OSP Komorniki
otrzymała miłą niespodziankę
od dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach. Serdecznie dziękujemy za upominek.
• 12 maja jednostka OSP Komorniki została zadysponowana do
pożaru dwóch stogów słomy na

polu w Krzyżownikach. Nocą zostaliśmy zmienieni przez druhów
z Krzyżownik, nad ranem ponownie pojawiliśmy sie na miejscu, na podmianę strażaków, którzy w nocy czuwali. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Kleszczewo,
OSP Krzyżowniki – Śródka, JRG6.
• 12 maja i 21 maja druhowie
z OSP Komorniki wsparli organizację pracy podczas szczepień powszechnych przeciw covid – 19
w hali Sportowej w Kleszczewie.
• 14 maja jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do kolizji drogowej na autostradzie A2 (178 km, kierunek

12.05 – pożarstogów siana na polu w Krzyżownikach

Świecko). W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, osobowy oraz samochód typu bus.
Brak osób poszkodowanych.
Na miej scu zdarzenia także: OSP Komorniki, JRG 6 Poznań, Policja
• 14 maja jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do wypadku tira na autostradzie
A2 w kierunku na Warszawę.
Jedna osoba poszkodowana zabrana została przez Zespół Ratownictwa Medycznego do
szpitala. Na miejscu zdarzenia
także: JRG 6, ZRM, policja, patrol autostradowy.

14.05 – kolizja na A2

11.05 – prezent od dzieci z SP w Chomęcicach z okazji Dnia Strażaka
c.d. na str. 54 >>>
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14.05 – wypadek TIR-a na A2
• 15 maja jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana do pożaru budynku
gospodarczego w miejscowości
Trzebisławki. Na miejscu zdarzenia także OSP Kórnik, OSP Koszuty, JRG 6, JRG Środa Wlkp.
• 15 maja jednostka OSP Kleszczewo została zaalarmowani na
autostradę A2 (176 km, kierunek Warszawa). Na danym odcinku trwały prace wyciągania
ciężarówki po nocnym wypadku, w trakcie działań oderwała się część naczepy i spadła na
mężczyznę z pomocy drogowej.
Jedna osoba poszkodowana
przetransportowana do szpitala przez LPR. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6 Poznań, Policja, LPR, Służba Utrzymania
Autostrady.
• 16 maja jednostka OSP Komorniki została zadysponowana
do załączonej czujki tlenku węgla i gazu w miejscowości Tulce.
Brak osób poszkodowanych. Na
miejscu zdarzenia także: JRG 6.
• 17 maja jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do neutralizacji substancji ropopochodnej w miejscowości Ko-

14.05 – wypadek przy wyciaganiu
ciężarówki
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17.05. – neutralizacja substancji ropopochodnej w Komornikach

•

•

•

•

morniki. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Komorniki
18 maja jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w miejscowości
Komorniki. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Komorniki, ZRM.
20 maja jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do pożaru kontenera na odpady przy cmentarzu w Krerowie.
26 maja jednostka OSP Kleszczewo otrzymała dwa tysiące
sztuk maseczek higienicznych
dla naszej jednostki. Przekazanie miało miejsce w naszej remizie przez Projekt Poznań za
co serdecznie dziękujemy !
27 maja jednostka OSP Krzyżowniki-Śródka została zadysponowana do wypadku samochodu
dostawczego z ciągnikiem rolniczym na drodze wojewódzkiej
434, między miejscowościami
Kleszczewem, a Nagradowicami przy Stacji Paliw Watis. Jedna osoba została poszkodowana,
przetransportowana do szpitala.
Na miejscu zdarzenia także: OSP
Komorniki OSP Kleszczewo, JRG
6, Policja, ZRM.

20.05 – pożar kontenera w Krerowie

• 4 czerwca druhowie z jednostki OSP w Kleszczewie gościli na
festynie z okazji Dnia Dziecka
w miejscowości Poklatki, dzień
później (5.06.2021) pojawili się
również na festynie w Taniborzu. Nasz wóz strażacki cieszył
się ogromnym zainteresowaniem, tych najmłodszych jak
i starszych. Dziękujemy za zaproszenie.
• 10 czerwca jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości
Gowarzewo. Na miejscu zdarzenia także: OSP Gowarzewo, OSP
Komorniki, JRG 7 Poznań, Pogotowie Energetyczne.
• 11 czerwca jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do pożaru samochodu
osobowego na autostradzie A2
(MOP Krzyżowniki). Brak osób
poszkodowanych. Na miejscu
zdarzenia także: OSP Komorniki, JRG 6 Poznań.
• 11 czerwca jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej
z udziałem samochodu osobowego. Brak osób poszkodowa-

26.05 – przekazanie maseczek higienicznych

27.05 – wypadek samochodu dostawczego z ciągnikiem rolniczym
nych. Zdarzenie miało miejsce
na trasie ekspresowej S5 (30 km,
kierunek Gniezno). Na miejscu
zdarzenia także: JRG 6 Poznań,
Policja, ZRM.

11.06. – kolizja na S5

10.06. –pożar budynku gospodarczego
c.d. na str. 48 >>>
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16.06 – pożar stogu siana

22.06 – kolizja drogowa na S5

28.06 – wypadek drogowy na A2

02.07 – wypadek drogowy na DW 434

>>> c.d. ze str. 47
• 16 czerwca jednostka OSP Krzyżowniki – Śródka została zadysponowana do pożaru stogu siana na
polu między Krerowem, a Kromolicami. Na miejscu zdarzenia także: OSP Kleszczewo i Policja.

• 26 czerwca od godzin porannych odbyły się gminne manewry
podawania wody na dalekie odległości z wykorzystaniem dużej
ilości samochodów. Więcej na ten
temat w Gminnym ABC na str. 3.

runek Świecko). Jedna osoba
poszkodowana, przetransportowana do szpitala. Na miejscu zdarzenia także: JRG 6 Poznań, ZRM, Policja, Obsługa
Utrzymania Autostrady.

• 22 czerwca jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do kolizji drogowej na drodze
ekspresowej S5 (Węzeł Kleszczewo, kierunek Poznań). Brak osób
poszkodowanych. Na miejscu
zdarzenia także: Policja, Patrol S5.

• 28 czerwca jednostka OSP
Kleszczewo została zadysponowana do wypadku drogowego
z udziałem samochodu dostawczego oraz pojazdu ciężarowego. Zdarzenie miało miejsce na
Autostradzie A2 (171 km, kie-

• 2 lipca jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do wypadku na drodze między
Kostrzynem Wlkp., a Kleszczewem (DW 434). Dwie osoby
poszkodowane, przetransportowane do szpitala. Na miejscu

zdarzenia także: OSP Gowarzewo, OSP Kostrzyn, JRG 3 Poznań ZRM, Policja.
• 7 lipca jednostka OSP Kleszczewo została zadysponowana
do pożaru samochodu ciężarowego na drodze ekspresowej S5
(32 km, kierunek Bydgoszcz).
Pożar został ugaszony przed
przybyciem służb za pomocą
gaśnicy. Na miejscu zdarzenia
także: OSP Gowarzewo, JRG 6
Poznań.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE W JEDNOSTKACH OSP

Zebraniew Kleszczewie
Kleszczewo
6 czerwca, tak jak w roku poprzednim na sali Gminnego Centrum Szkolenia i Tradycji w Kleszczewie odbyło
się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kleszczewie. Na zebraniu stawili się
druhowie naszego OSP oraz zaproszeni goście: Bogdan Kemnitz – Wójt
Gminy Kleszczewo, Tomasz Maćkowiak – Radny Gminy Kleszczewo,
Druh Roman Baranowski – Członek
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Poznaniu, Druh Jan Rajchelt –
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Poznaniu.
Podczas zebrania prezes Sławomir Kominek przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki

Zebranie w Komornikach
w roku 2020 oraz plan jaki został powołany na rok bieżący. Dotychczasowy zarząd jednogłośnie otrzymał
absolutorium z wykonanych zadań.
W dalszej części naszym druhom zostały wręczone następujące
medale i odznaczenia:
• Odznaczenia „Semper Vigilant”
• Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
• Srebrne medale „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”
• Brązowe medale „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”
• Odznaczenia „Strażak Wzorowy”
• Odznaczenia „Za wysługę lat”
Ostatecznie zebrani strażacy dokonali wyboru nowych członków
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Po

ukonstytuowaniu się obu podmiotów ich skład wygląda następująco:
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie
• Sławomir Kominek – prezes
• Bartosz Hoffmann – wiceprezes
– naczelnik
• Szymon Grzegorek – wiceprezes
• Dominik Banaszkiewicz – zastępca naczelnika
• Marcin Musiał – sekretarz
• Krzysztof Kaczmarek – skarbnik
• Dawid Hoffmann – gospodarz
• Michał Matuszewski – członek
zarządu
• Arkadiusz Surdyk – członek zarządu
Komisja Rewizyjna Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kleszczewie

• Roman Baranowski – przewodniczący
• Michał Wajer – sekretarz
• Robert Fornalczyk – członek

Komorniki
3 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
OSP Komorniki. Udział w nim
wzięli członkowie jednostki oraz
dzieci z MDP. Podczas tego spotkania zostały przedstawione
sprawozdania za rok ubiegły oraz
plany na rok kolejny. Zarządowi
zostało jednogłośnie udzielone
absolutorium za rok poprzedni.
Na koniec został również wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
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KRONIKA POLICYJNA
• 16.02.21 r. w miejscowości
Tulce funkcjonariusze KP Swarzędz dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego.
Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 22.02.21 r. w miejscowości Komorniki dotąd nieustalony sprawca z wnętrza niezabezpieczonego magazynu dokonał
kradzieży wózka typu paleciak,
sprężarki oraz 4 aluminiowych
felg, powodując straty w wysokości 2500 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 27.02.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KP Swarzędz
dokonali zatrzymania mężczyzny w związku z naruszeniem
nietykalności cielesnej oraz nieważeniem policjantów podejmujących interwencję. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• W okresie czasu od dnia
01.03.21 r. do dnia dniu
08.03.21 r. w miejscowości Gowarzewo, z terenu budowy dotąd nieustalony sprawca dokonał
kradzieży przewodów elektrycznych, powodując straty w wysokości 6500 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 05.03.21 r. w miejscowości
Krzyżowniki funkcjonariusze
KP Kórnik dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Seat, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• 16.03.21 r. w miejscowości
Tulce dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży pojazdu
m-ki Renault Megane, powodując straty w wysokości 42000 zł.
Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 18.03.21 r. w miejscowości
Tulce dotąd nieustalony sprawca
po uprzednim podważeniu okna
dokonał włamania do domu jednorodzinnego, a następnie kradzieży znajdujących wewnątrz
domu perfum. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• 19.03.21 r. w miejscowości
Tulce funkcjonariusze PP Kleszczewo dokonali zatrzymania
osoby poszukiwanej celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Postępowanie prowadzi
KP Swarzędz.
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E-USŁUGI
WIELKOPOLSKIEJ POLICJI

PYREK.PL

WIBEROO.PL

internetowy serwis
edukacyjno-informacyjny
Wielkopolskiej Policji
nie tylko dla dzieci

serwis internetowy
umożliwiający
znakowanie oraz
sprawdzanie rowerów

SARVATO.PL
serwis internetowy umożliwiający realizację badań
społecznych na terenie województwa wielkopolskiego
i dostęp mieszkańców do ich wyników

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

• 26.03.21 r. w miejscowości Nagradowice, na terenie autostrady
A2 funkcjonariusze WRD KMP
Poznań dokonali zatrzymania
osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 06.04.21 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze WRD
KMP Poznań dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej w celu
ustalenia miejsca pobytu. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 06.04.21 r. w miejscowości Gowarzewo funkcjonariusze WRD
KMP Poznań dokonali zatrzymania kierującego pojazdem m-ki
Chrysler, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
• 07.04.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KWP Poznań
dokonali zatrzymania osoby nielegalnie uprawiającej konopie
inne niż włókniste. Postępowanie
prowadzi KP Swarzędz.
• 11.04.21 r. w miejscowości Nagradowice, na terenie autostrady
A2 funkcjonariusze WRD KMP
Poznań dokonali zatrzymania
osoby poszukiwanej. Postępowanie prowadzi KPP Lubartowo.
• 15.04.21 r. w miejscowości
Kleszczewo dotąd nieustalony

Wasze pieniądze mogą znaleźć się w zainteresowaniu oszustów podających się
za policjantów, pracowników poczty czy innych urzędów lub zawodów!

UWAGA!!!

POLICJA OSTRZEGA!!!!
Nigdy nie przekazujcie pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów osobom, których nie znacie!
Chrońcie swoje mienie przed nieuczciwymi praktykami.
Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy!!!
Policja nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach!!
Odebrałeś taki telefon – bądź pewien, że dzwoni OSZUST!
Masz wątpliwości – nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów!
Zadzwoń do kogoś bliskiego!
Zawsze zawiadamiaj Policję o próbie wyłudzenia pieniędzy!

Pomóż nam zakończyć nieuczciwe praktyki!

c.d. na str. 50 >>>
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sprawca z broni pneumatycznej
dokonał postrzelenia kota. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
W okresie czasu od dnia
19.04.21 r. do dnia dniu
20.04.21 r. w miejscowości Tulce dotąd nieustalony sprawca dokonał kradzieży katalizatora od
pojazdu m-ki Opel, powodując
straty w wysokości 1000 zł. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
21.04.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze KP Swarzędz
dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
21.04.21 r. w miejscowości Tulce funkcjonariusze OPP Poznań
dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
06.05.21 r. w miejscowości Komorniki dokonano kradzieży pojazdu m-ki Opel Corsa, Funkcjonariusze KP Swarzędz w dniu
19.05.21 r. dokonali zatrzymania sprawców opisanej kradzieży
oraz zabezpieczyli skradziony pojazd. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
W okresie czasu od dnia
29.04.21 r. do dnia dniu
20.04.21 r. w miejscowości
Kleszczewo dotąd nieustalony
sprawca dokonał kradzieży katalizatora od pojazdu m-ki Mazda,
powodując straty w wysokości
1000 zł. Postępowanie prowadzi
KP Swarzędz.
W okresie czasu od dnia
10.05.21 r. do dnia dniu
11.05.21 r w miejscowości Komorniki doszło do włamania
do budynku skupu surowców
wtórnych, a następnie kradzieży z jego wnętrza laptopa, oraz
rejestratora kamer monitoringu. Straty w wysokości 4500 zł.
Funkcjonariusze KP Swarzędz
w dniu 19.05.21 r. dokonali zatrzymania sprawców opisanej
kradzieży. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.
31.05.21 r. w miejscowości
Komorniki doszło do oszustwa
„na legendę”. Sprawca podając się za członka rodziny nakłonił pokrzywdzoną do wydania pieniędzy w kwocie 30000
zł. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
W okresie czasu od dnia
02.06.21 r. do dnia dniu

Bezpieczne wakacje

L

etnie wakacje to okres, kiedy nasze dzieci odpoczywają oraz spędzają dużo czasu poza miejscem zamieszkania. Jednakże podczas różnego rodzaju gier i zabaw na nasze pociech czeka wiele niebezpieczeństw. Dlatego drogi rodzicu, pamiętaj:
• OSTRZEGAJ dziecko by nie bawiło się w opuszczonych budynkach, piwnicach, lasach,
• rodzicu PAMIĘTAJ musisz wiedzieć, gdzie Twoje dziecko się znajduje, z kim przebywa (pytaj i zapisuj
znajomych swojego dziecka, zapisuj ich numery telefonu, wyznacz godzinę powrotu do domu),
• ROZMAWIAJ z dzieckiem by podczas przebywania na strzeżonym kąpielisku zachowało szczególną
ostrożność,
• PAMIĘTAJ dziecko nie może przebywać same, bez opieki, na nie objętych nadzorem i kontrolą jeziorach, akwenach wodnych, tz. „dzikich kąpieliskach”,
• rodzicu ZADBAJ by twoje dziecko było bezpieczne podczas podróży, zawsze korzystaj z pasów bezpieczeństwa w samochodzie,
• droga publiczna to miejsce, przeznaczone dla uczestników ruchu drogowego, którzy zachowują zasady
bezpieczeństwa określone w „Prawie o ruchu drogowym”, dlatego na drodze zabrania się, różnego rodzaju zabaw, gry w piłkę, „czepiania się” rowerów i innych pojazdów.
Policjanci ze Swarzędza oraz Kleszczewa życzą bezpiecznych wakacji !!!

03.06.21 r. w miejscowości
Gowarzewo dotąd nieustalony
sprawca po uprzednim wybiciu
szyby w oknie tarasowym dokonał włamania do domu jednorodzinnego, a następnie kradzieży znajdujących wewnątrz
domu pieniędzy, powodując straty w wysokości 100000
zł. Postępowanie prowadzi KP
Swarzędz.
• 06.06.21 r. w miejscowości
Markowice, na terenie autostrady A2 funkcjonariusze WRD
KMP Poznań dokonali zatrzymania kierującego pojazdem
m-ki Man, który znajdował
się w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

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

DZIELNICOWI NA TERENIE
GMINY KLESZCZEWO:

– Kierownik Posterunku Policji
w Kleszczewie: mł. asp. Marcin Pakulski, tel. 47-77-132-91.
– Dzielnicowy wszystkich miejscowości na terenie gminy Kleszczewo ( z wyjątkiem miejscowości
Tulce): p.o. st. sierż. Miłosz Kasprzyk. Dzielnicowy realizuje plan
działania priorytetowego w zakresie
ograniczenia ilości przestępstw po-

legających na kradzieży pojazdów
na terenie miejscowości Gowarzewo, tel. 47-77-132-90 lub tel. służb.
519-064-677
– Dzielnicowy miejscowości Tulce: asp. Karol Niewiadomski. Dzielnicowy realizuje plan działania
priorytetowego w zakresie ograniczenia przestępstw polegających na
kradzieży pojazdów na terenie miejscowości Tulce, tel. 47-77-132-90
lub tel. służb. 786-936-066
Wszelkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat w/
wym. zdarzeń, a w szczególności kradzieży i kradzieży z włamaniem, proszone są o kontakt pod
w/w numerami telefonów.
Sporządził:
mł. asp. Marcin Pakulski
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USŁUGI
KRAWIECKIE
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

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

Poradnia
Stomatologiczna
SWARODENT
Zapraszamy: pn-pt

tel. 61 817 64 68
kom. 515 121 645

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

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

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
Gazetę oddano do druku 12 lipca 2021 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać
do redakcji najpóźniej do 20 września 2021 r.
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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

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

ŁAMIGŁÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl następujące nazwy:
CIASTKO, COLA, EKO, FILC, KWAS, MYDŁO, PAPIER, ŚWIECA,
TANIEC, TORBA.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.
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Kleszczewo
27.06
27.06
3.07
10.07
24.07
6.08
28.08

Wesoła Stacja Animacja
Widowisko Teatralne „Fin Amore”
Wesoła Stacja Animacja
Wielokulturowy Festiwal Tanga
„A100R’21”
Wesoła Stacja Animacja
Letnie Spotkania Kameralne
Letnie Spotkania Kameralne

Gmina
Kleszczewo

Tulce
26.06
25.07
27.08
29.08

Cześć Lato!
– minifestyn rodzinny
Kino Plenerowe
Kino Plenerowe
Żegnaj Lato!
- minifestyn rodzinny

Gowarzewo
17.07
31.07

Letnie Spotkania Kameralne
Letnie Spotkania Kameralne

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
WSPÓŁPRACA: Rada Sołecka wsi Kleszczewo

