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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
niosących nadzieje i odrodzenie życia, 

najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności

składają:

Wójt Gminy, 
Rada Gminy, Sołtysi,

pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych

Gminy Kleszczewo
oraz

Redakcja gazety „Samorząd”

w y D a n i e  i n t e R n e t o w e
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gminne abc
ne z komunikacją publiczną. Za-
wieszono część połączeń.

W całym kraju zamknięte zo-
stały bary, restauracje i dyskoteki, 
galerie handlowe i sklepy (za wy-
jątkiem branży spożywczej, dro-
gerii i aptek), wprowadzono za-
kaz zgromadzeń z udziałem 
więcej niż 50 osób, a następnie 
więcej niż 2 osób. Zamknięto 
granice, wprowadzono szerokie 
ograniczenia w zakresie komu-
nikacji publicznej, wprowadzono 
duże zmiany w organizacji placó-
wek służby zdrowia.

W działaniach przeciwko pan-
demii zaangażowani są rów-
nież nasi strażacy. Przygotowa-
ni do niesienia pomocy osobom 
w kwarantannie są strażacy 
z OSP Gowarzewo, natomiast OSP 
Kleszczewo rozpoczęło dezynfek-
cję przystanków.

Przywrócenie normalnych za-
sad funkcjonowania gminnych 
instytucji nastąpi tak szybko, jak 
tylko to będzie możliwe.

Szczegółowe informacje za-
mieszczane są na bieżąco na stro-
nie www.kleszczewo.pl.

GMINNE INWESTYCJE 
W TOKU

Obecnie jeszcze trudno oce-
nić, jakie będą gospodarcze 
skutki pandemii. Nasza gmi-
na jest w trakcie realizacji du-
żych inwestycji. Rozpoczęte in-
westycje są kontynuowane – są 
to przedsięwzięcia z udziałem 
środków unijnych. Decyzje od-
nośnie podjęcia nowych przed-
sięwzięć są na razie odkładane 
w czasie.

Trwa budowa węzła przesiad-
kowego w Tulcach. Powstaje 

KORONAWIRUS – CZAS 
PRÓBY

Koronawirus Saars -Cov-2 wy-
wołujacy chorobę Covid-19, to za-
grożenie występujące już na całym 
świecie. Z początkiem marca udo-
kumentowano również jego obec-
ność w Polsce, od tego czasu mamy 
do czynienia z szybkim wzro-
stem liczby chorych, są też nieste-
ty zgony. Przykład takich krajów 
jak Włochy pokazuje, że choroba 
może być niezwykle niebezpiecz-
na, a co za tym idzie konieczne jest 
podjęcie nadzwyczajnych dzia-
łań w celu ograniczenia jej zasię-
gu. W Polsce zostały już podjęte 
bezprecedensowe działania, jed-
nak ich pełna efektywność zależy 
od ścisłego współdziałania wszyst-
kich bez wyjątku, zarówno władz, 
jak i każdego z nas. To czas pró-
by. Od naszej dyscypliny i odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo 
własne, naszych bliskich, jak rów-
nież innych osób, z którymi przyj-
dzie nam się zetknąć w trudnym 
okresie, zależy rozmiar szkód, jak 
również czas potrzebny do przy-
wrócenia normalności. Zróbmy 
wszystko okres samoograniczeń 
był jak najkrótszy.

ZMIANA 
FUNKCJONOWANIA 
INSTYTUCJI GMINNYCH

Z dniem 12 III br. na podsta-
wie decyzji Rządu RP zostały 
zawieszone zajęcia dydaktycz-
ne w szkołach i przedszkolach 
– w dniach 12 i 13 marca pozo-
stawione zostały jedynie funkcje 
opiekuńcze placówek, począwszy 
od 16 marca nastąpiło całkowite 
zamknięcie obiektów. Uczniom 
i wychowankom zalecono prze-
bywanie w domach i unikanie 
wszelkich kontaktów. Na pod-
stawie uprawnień wynikających 
z przyjętej w pilnym trybie usta-
wy sejmowej z dniem 11 marca 
w naszej gminie została podjęta 
decyzja o ograniczeniu działal-
ności GOKiS poprzez odwołanie 
wszelkich imprez, jak również za-
mknięciu obiektów kulturalnych 
i sportowych. Zamknięte zostały 
także biblioteki. W komunikacji 
publicznej odstąpiono od sprze-
daży biletów jednorazowych. 
W związku z ogłoszeniem w dniu 
13.03.2020r. stanu zagrożenia 
epidemicznego zostały w naszej 
gminie wprowadzone dalsze 
ograniczenia dostępności obiek-
tów publicznych. Zawieszono 
możliwość osobistego załatwienia 
spraw w Urzędzie Gminy (za wy-
jątkiem niektórych czynności), 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
i w Zakładzie Komunalnym. Po-
została jedynie możliwość zała-
twiania spraw za pośrednictwem 
korespondencji elektronicznej 
lub pocztą tradycyjną. Decyzja 
obowiązuje do 10 kwietnia br. 
Zapadły kolejne decyzje związa- Budowa węzła przesiadkowego w Tulcach

Budowa oczyszczalni ścieków w NagradowicachDezynfekcja przystanków komunikacji gminnej
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gminne abc

nowa pętla autobusowa z wia-
tami dla pasażerów, parking sa-
mochodowy, przygotowywane 
są również miejsca dla rowerów 
i motocykli. Zostanie zamonto-
wana tablica aktywna informu-
jąca o rzeczywistym czasie wy-
jazdu autobusów. Pasażerowie 
będą mieli również możliwość 
skorzystania z biletomatu.

Aktualnie realizowane są tak-
że: budowa oczyszczalni ścieków 
w Nagradowicach. To ogrom-
na inwestycja o znaczeniu stra-
tegicznym dla docelowego roz-
wiązania problemu gospodarki 
ściekowej całej gminy. W tej 
miejscowości jest realizowana 
również modernizacja sieci ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej w części miejsco-

wości. Inwestycja jest ważna dla 
Nagradowic, ale jest też przygo-
towaniem do budowy sieci ka-
nalizacyjnej w kierunku Komor-
nik i Gowarzewa. Rozbudowa 
kanalizacji ma również miejsce 
w Bylinie, a konkretnie w czę-
ści tej miejscowości sąsiadującej 
z Kleszczewem.

Dobrze przebiegają roboty 
przy budowie zaplecza technicz-
nego dla gminnej komunikacji – 
tutaj trwają prace przy budowie 
dwóch hal garażowych. To rów-
nież bardzo ważne przedsię-
wzięcie z punktu widzenia roz-
woju publicznego transportu 
w naszej gminie.

Dobre tempo prac ma miej-
sce również na budowie siedziby 
OPS i posterunku Policji.

DEBATA NA TEMAT 
BEZPIECZEŃSTWA

Tym razem w Kleszczewie a nie 
w Swarzędzu miała miejsce debata 
na temat bezpieczeństwa na terenie 
działania komisariatu Policji w Swa-
rzędzu. Wprawdzie zaplanowanym 
tematem spotkania było podsumo-
wanie działań związanych z wnioska-
mi złożonymi na odbytym wcześniej 
spotkaniu w Swarzędzu, gdzie przed-
stawiono dane na temat stanu bez-
pieczeństwa i wysłuchano wniosków 
mieszkańców ale z tego względu, że 
złożone wówczas wnioski dotyczyły 
Gminy Swarzędz (nie wzięli udzia-
łu mieszkańcy Gminy Kleszczewo), 
zainteresowanie sposobem załatwie-
nia wniosków było mniej istotne niż 
odpowiedzi na pytania postawione 
w kwestii bezpieczeństwa na tere-

nie Gminy Kleszczewo. Warto pod-
kreślić, iż pomimo niewielkiej licz-
by uczestników dyskusja okazała się 
bardzo interesująca i konstruktyw-
na. Odpowiedzi na zadawane pyta-
nia udzielali I Zastępca Komendan-
ta Miejskiego Policji nadkom Leszek 
Steinitz, Komendant Komisariatu 
Policji w Swarzędzu kom. Eugeniusz 
Sierański oraz przedstawiciele wy-
działów prewencji i ruchu drogowe-
go Komendy Miejskiej. Na pytania 
dotyczące Samorządu odpowiadali 
Wójt Gminy Bogdan Kemnitz oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Maciejewski. W spotkaniu uczest-
niczyli również Policjanci z Ogniwa 
Prewencji w Kleszczewie z kierow-
nikiem sierż szt. Marcin Pakulskim.

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

Budowa siedziby OPS i posterunku Policji

Budowa zaplecza dla komunikacji gminnej

Modernizacja sieci wodociągowej

Budowa zaplecza dla komunikacji gminnej
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Celem realizowanego przez gmi-
nę programu stypendialnego dla 

sportowców z Kleszczewa jest udzie-
lenie wsparcia finansowego mło-
dym i perspektywicznym sportow-
com. O stypendium mógł się ubiegać 
zawodnik, w wieku do 24 lat, któ-
ry zdobył co najmniej V miejsce 
w Mistrzostwach Polski, a o nagrodę 
co najmniej III miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa. Stypendia i na-
grody osobiście wręczał Wójt Gminy 
Bogdan Kemnitz, który pogratulował 
osiągnięć sportowcom, a rodzicom 
podziękował za wsparcie młodych ta-
lentów „bez Państwa pomocy ich suk-
cesy byłyby niemożliwe”.

Stypendia i nagrody sportowe 
Gminy Kleszczewo przyznano za-
wodnikom uprawiającym: wio-
ślarstwo, kajakarstwo, pływanie 
synchroniczne, piłkę nożną, bad-
minton, tenis stołowy i koszykówkę.

stypendyści:
1. Selin Sabur – pływanie syn-

chroniczne
2. Jakub Siemiński – zapasy

3. Błażej Guszczak – piłka nożna
4. Bartosz Bednarek – wioślarstwo
5. Krystian Kubica – kajakarstwo
6. Maksymilian Danielewicz – 

wioślarstwo

nagrodzeni:
1. Zuzanna Wawrzyniak – tenis 

stołowy
2. Hanna Wawrzyniak – badminton

3. Joanna Rybak – badminton
4. Lena Kasprzak – tenis stołowy
5. Dawid Ławniczak – piłka nożna
6. Oliwia Flaszak – koszykówka
7. Małgorzata Flaszak – koszykówka
8. Jan Danielewicz – tenis stołowy
9. Matylda Gomulak – tenis sto-

łowy
10. Selin Sabur – pływanie syn-

chroniczne

najlepsi sportowcy wyróżnieni
w środę 4 marca w gminnym ośrodku kultury odbyło się wręczenie stypendiów i nagród sportowych. w tym roku wsparcie 
trafi do 6 stypendystów i 15 nagrodzonych. w budżecie na ten cel przeznaczono 25.000 zł.

11. Jakub Siemiński – zapasy
12. Błażej Guszczak – piłka nożna
13. Bartosz Bednarek – wioślarstwo
14. Krystian Kubica – kajakarstwo
15. Maksymilian Danielewicz – 

wioślarstwo
Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!

Magdalena Sołtysiak

z obrad rady Gminy

25 lutego 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Kleszczewo, 
na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

1.Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
2.Zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
3.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 

2020‒2040.
Ponadto Komendant Komisariatu Policji w Swarzędzu kom. Eu-

geniusz Sierański oraz Kierownik Ogniwa Prewencji w Kleszczewie 
sierż. szt. Maciej Pakulski przedstawili sprawozdanie z działalności 
Komisariatu Policji oraz informacje na temat bezpieczeństwa pu-
blicznego na terenie Gminy Kleszczewo.

z posiedzeń komisji rady Gminy
– Przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 17 lutego 2020 r było:
•	 Działalność Izb Rolniczych
•	 Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

– Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 lu-
tego 2020 r. Dyrektorzy Zespołów Szkół przedstawili sprawozdania z dzia-
łalności szkół, z uwzględnieniem systemów oceniania uczniów, działal-
nością świetlic szkolnych oraz organizacją dojazdów uczniów na terenie 
Gminy Kleszczewo. W dalszej części posiedzenia Komisja omówiła spra-
wy bieżące wynikające z działalności Gminy.

– Przedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej 
w dniu 18 lutego 2020 r. było:
•	 Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
•	 Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

A. Zdobylak
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•	 spadki/darowizny – nr telefonu (61) 
65‒78‒157, (61) 65‒78‒107

•	 rejestracja podatników – nr telefonu 
(61) 65‒78‒158, (61) 65‒78‒307

•	 egzekucja administracyjna – nr tele-
fonu (61) 65‒78‒181, (61) 66‒87‒312, 
(61) 65‒78‒136

•	 rachunkowość podatkowa – nr tele-
fonu (61)65‒12‒517, (61) 65‒12‒552, 
(61) 65‒78‒125

•	 komórka wierzycielska – nr telefo-
nu (61) 65‒78‒244, (61) 65‒78‒117, 
(61) 65‒78‒208
Adres e-mail urzędu skarbowego: 

1us.poznan@mf.gov.pl, Informacje po-
datkowe oraz usługę Twój e-PIT można 
znaleźć na podatki.gov.pl

W serwisie biznes.gov.pl znajdują 
się opisy elektronicznych usług świad-
czonych przez urzędy skarbowe, mię-
dzy innymi informacje o tym w jaki 
sposób, elektronicznie, można złożyć 
wniosek i uzyskać zaświadczenie o nie-
zaleganiu w podatkach oraz należno-
ściach celnych lub stwierdzające stan 
zaległości.nych usług świadczonych 
przez urzędy skarbowe, między inny-
mi informacje o tym w jaki sposób, 
elektronicznie, można złożyć wniosek 
i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu 
w  podatkach oraz należnościach cel-
nych lub stwierdzające stan zaległości. 

•	 KAS zapewnia stałą obsługę podatni-
ków pomimo czasowego ogranicze-
nia dostępu do urzędów skarbowych.

•	 Ograniczenie to potrwa do 10 kwiet-
nia 2020 r.

•	 Zachęcamy do korzystania z elektro-
nicznych form rozliczeń i zdalnego 
kontaktu z nami.
Krajowa Administracja Skarbowa 

(KAS) zachęca do korzystania z e-usług 
oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. 
Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na po-
datki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podat-
ków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:
•	 On-line poprzez Twój e-PIT, e-Dekla-

racje, e-PUAP
•	 W urzędzie – poprzez wrzucenie de-

klaracji, pism, innych dokumentów 
do wystawionych urn. W tym przy-
padku bez potwierdzenia wpływu 
do urzędu.
Kontakt telefoniczny do Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Poznaniu.
Kontakt telefoniczny do urzędu skar-

bowego:
•	 PIT – nr telefonu (61) 65‒78‒366, (61) 

65‒78‒369
•	 VAT – nr telefonu (61) 65‒78‒723, 

(61) 65‒78‒253
•	 CIT – nr telefonu (61) 65‒78‒369, 

(61) 65‒78‒366

W związku aktualną sytuacją 
epidemiologiczną oraz po-

trzebą ograniczania bezpośrednich 
kontaktów, w trosce o bezpieczeń-
stwo Państwa zachęcamy do ko-
rzystania z rozwiązań niewymaga-
jących osobistej wizyty w urzędzie 
skarbowym:
•	 poprzez usługę „Twój e-PIT” 

oraz system e-deklaracji – do-
stępne na portalu podatkowym 
– mogą Państwo rozliczyć swój 
PIT za rok ubiegły – przekiero-
wanie na portal podatkowy – 
https://www.podatki.gov.pl/pit/
twoj-e-pit/

•	 przy użyciu profilu zaufanego 
mogą Państwo załatwić wszyst-
kie pozostałe sprawy – załóż 
profil zaufany przekierowanie –
https://www.gov.pl/web/gov/za-
loz-profil-zaufany

•	 swój mikrorachunek do wpłaty 
podatku mogą Państwo spraw-
dzić na portalu podatkowym – 
przekierowanie do generatora 
mikrorachunku – https://www.
podatki.gov.pl/generator-mi-
krorachunku-podatkowego/
Numer telefonu do Pierwsze-

go Urzędu Skarbowego w Pozna-

e-usługi pozwalają na szybki 
kontakt z urzędem skarbowym

niu. Znajdą go Państwo również 
na naszej stronie internetowej 
oraz na stronie Izby Administracji 
Skarbowej w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek wąt-
pliwości dotyczących wypełnie-
nia zeznania rocznego zaprasza-
my do skorzystania z infolinii PIT 
uruchomionej w naszym urzędzie 
skarbowym pod numerem: 61 65 
78 366 lub 61 65 78 369

Do Państwa dyspozycji jest 
również ogólnopolska Infolinia 
Krajowej Informacji Skarbowej 
(KIS), gdzie dla usługi Twój e-PIT 
została wydzielona specjalna linia 
telefoniczna oraz adresy e-mail 
do kontaktu:
•	 22 330 03 30 (z telefonów komór-

kowych)
•	 801 055 055 (z telefonów stacjo-

narnych)
•	 +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
•	 pomoc techniczna ws. usługi 

Twój e-PIT – info.epit@mf.gov.pl
•	 pomoc techniczna przy obsłudze 

systemu e-Deklaracje – info.e-de-
klaracje@mf.gov.pl

•	 formularz do kontaktu z KIS

załatwiaj sprawy podatkowe  
nie wychodząc z domu 

 ZARZĄD KOŁA TOWARZYSTWA PAMIĘCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – KLESZCZEWO

Zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie

1% podatku
w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym na adres:

ZARZĄD GŁÓWNY TPPW W POZNANIU
Koniecznie zaznaczając

KOŁO KLESZCZEWO
KRS 0000066835

Dzięki Państwa pomocy możemy kontynuować pamięć 

o naszych przodkach wywodzących się z naszej Gminy, którzy 

walczyli o Niepodległość, otaczając opieką w sposób trwały 

i widoczny ich mogiły oraz przybliżając ich sylwetki.

W imieniu Zarządu Koła TPPW

HALINA KOWALEWSKA

Prezes Koła TPPW – Kleszczewo

 

 

 
STOWARZYSZENIE „POMAGAM” W KLESZCZEWIE 

KRS 0000325659 

 

PROSIMY O WSPARCIE NA DZIAŁANIA: 

 

 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA SENIORÓW 
 NA IMPREZY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z 
OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 NA WYDARZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

POMAGAMY TYM GRUPOM SPOŁECZNYM OD 2009 ROKU 

 

 

TWÓJ 1% NAM POMOŻE W POMAGANIU 
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30 000 zł
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Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz 
zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 
14-dniowej kwarantannie

Co to oznacza?
Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś 
w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we 
wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas 
przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

• Nie opuszczaj domu.
• Nie wychodź do sklepu.
• Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania 

kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej 
możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

• Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
• Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj 

bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. 
• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; 

jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją 
dostępnym środkiem czystości.

• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie. 
• Zachowaj zasady higieny.
• Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany 

telefonów.
• Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. 
• W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj 

się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, 
unikając transportu publicznego.

• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom 
Inspekcji Sanitarnej.

• W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji 
– mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

• W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. 
Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających 
teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista 
Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus   Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny 
grozi mandat karny w wysokości 5000 zł30 000 zł
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Lp. Dzień postoju MPSZOK (DD-MM-RRRR) Godzina 
postoju Gmina Miejscowość Adres Opis lokalizacji postoju 

MPSZOK
1. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 07:00 – 07:20 Kleszczewo Tanibórz przy nowym osiedlu
2. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 07:30 – 07:50 Kleszczewo Komorniki przy strażnicy
3. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 07:55 – 08:15 Kleszczewo Bylin przystanek autobusowy we 

wsi
4. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 08:25 – 08:45 Kleszczewo Nagradowice plac przy sklepie
5. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 08:50 – 09:10 Kleszczewo Krzyżowniki przystanek autobusowy przy 

mieszalni pasz
6. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 09:15 – 09:35 Kleszczewo Śródka przy strażnicy
7. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 09:40 – 10:00 Kleszczewo Zimin przy szkole
8. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 10:10 – 10:30 Kleszczewo Krerowo przystanek autobusowy przy 

kościele
9. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 10:40 – 11:00 Kleszczewo Markowice pętla autobusowa przy 

świetlicy
10. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 11:10 – 11:30 Kostrzyn Węgierskie plac przy blokach
11. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 11:35 – 11:55 Kostrzyn Ługowiny przy blokach
12. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 12:05 – 12:25 Kostrzyn Czerlejno parking przy kościele
13. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 12:30 – 12:50 Kostrzyn Czerlejnko przy przystanku 

autobusowym
14. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 13:00 – 13:20 Kleszczewo Poklatki plac przy świetlicy
15. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 13:25 – 13:45 Kleszczewo Kleszczewo parking przy Urzędzie 

Gminy
16. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 13:55 – 14:15 Kostrzyn Trzek ul. Wydzierzewice 

(przy stawku)
17. 18-04-2020 11-07-2020 10-10-2020 14:20 – 14:40 Kostrzyn Siekierki Wielkie parking przy kościele
18. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 07:00 – 07:20 Swarzędz Gruszczyn ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej przy 

świetlicy
19. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 07:30 – 07:50 Swarzędz Gruszczyn ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej przy 

przystanku autobusowym
20. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 08:05 – 08:25 Swarzędz Kobylnica ul. Poznańska plac koło Straży Pożarnej
21. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 08:35 – 08:55 Swarzędz Wierzonka ul. Gminna obok pojemników na 

surowce wtórne
22. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 09:05 – 09:25 Swarzędz Wierzenica ul. Wierzenicka plac przed kościołem
23. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 09:35 – 09:55 Swarzędz Janikowo 

Górne ul. Gnieźnieńska koło domu Sołtysa

24. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 10:00 – 10:20 Swarzędz Janikowo Dolne
skrzyżowanie ul. Asfaltowa/

Ogrodnicza/Swarzędzka 
pętla autobusowa

25. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 10:30 – 10:50 Swarzędz Bogucin skrzyżowanie ul. Jodłowej 
i ul. Wrzosowej

26. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 11:05 – 11:25 Swarzędz Swarzędz ul. Graniczna teren przy Carrefour
27. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 11:30 – 11:50 Swarzędz Swarzędz Plac Handlowy
28. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 12:00 – 12:20 Swarzędz Zalasewo ul. Planetarna przy gimnazjum
29. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 12:30 – 12:50 Kleszczewo Tulce  ul. 

Poznańska 21
parking przy budynku 

„Nad stawem”
30. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 13:00 – 13:20 Kleszczewo Szewce przy placu zabaw
31. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 13:30 – 13:50 Kleszczewo Gowarzewo przy kaplicy
32. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 14:00 – 14:20 Swarzędz Kruszewnia ul. Spółdzielcza plac zabaw
33. 25-04-2020 25-07-2020 24-10-2020 14:30 – 14:50 Swarzędz Rabowice ul. Bukowa 13 przy świetlicy wiejskiej
34. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 07:00 – 07:20 Swarzędz Uzarzewo pętla autobusowa (przy 

skrzynkach pocztowych)
35. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 07:30 – 07:50 Swarzędz Gortatowo ul. Dożynkowa plac zabaw
36. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 08:00 – 08:20 Swarzędz Swarzędz ul. Cieszkowskiego teren przy Tesco
37. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 08:30 – 08:50 Swarzędz Swarzędz ul. Strzelecka teren przy hali sportowej
38. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 09:00 – 09:20 Swarzędz Jasin skrzyżowanie ul. Sołeckiej 

z ul. Rutkowskiego
39. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 09:30 – 09:50 Swarzędz Łowęcin ul. Łowiecka plac zabaw przy szkole
40. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 10:00 – 10:20 Swarzędz Sarbinowo ul. Chmielna przy świetlicy
41. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 10:30 – 10:50 Swarzędz Puszczykowo-

Zaborze ul. Zaborska 27 koło domu sołtysa
42. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 11:00 – 11:20 Kostrzyn Gwiazdowo zatoczka przy figurce
43. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 11:25 – 11:45 Kostrzyn Tarnowo plac między blokami
44. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 11:55 – 12:15 Kostrzyn Jagodno za figurą (okolice nr 13)
45. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 12:30 – 12:50 Kostrzyn Buszkówiec przy przystanku 

autobusowym
46. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 13:00 – 13:20 Kostrzyn Glinka 

Duchowna ul. Ogródkowa przy tablicy ogłoszeń
47. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 13:30 – 13:50 Kostrzyn Kostrzyn ul. Polna parking przy cmentarzu
48. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 14:00 – 14:20 Swarzędz Sokolniki 

Gwiazdowskie pętla autobusowa
49. 06-06-2020 12-09-2020 05-12-2020 14:25 – 14:45 Swarzędz Paczkowo ul. Sokolnicka plac zabaw
50. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 07:00 – 07:20 Kostrzyn Strumiany przy domu Sołtysa
51. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 07:25 – 07:45 Kostrzyn Sokolniki 

Klonowskie przy świetlicy

HarmOnOGram pOstOJÓW mOBiLneGO punKtu 
seLeKtyWneGO zBierania ODpaDÓW KOmunaLnyCH (mpszOK)
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Lp. Dzień postoju MPSZOK (DD-MM-RRRR) Godzina 
postoju Gmina Miejscowość Adres Opis lokalizacji postoju 

MPSZOK
52. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 08:00 – 08:20 Kostrzyn Drzązgowo
53. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 08:30 – 08:50 Kostrzyn Gułtowy na rynku (przy kościele)
54. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 09:00 – 09:20 Kostrzyn Siedlec przy bloku nr 12 

(brama do parku)
55. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 09:30 – 09:50 Kostrzyn Brzeźno plac przy strażnicy

56. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 09:55 – 10:15 Kostrzyn Siedleczek
na rozjeździe przy 
skrzynkach na listy 

i przystanku autobusowym
57. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 10:30 – 10:50 Kostrzyn Wiktorowo przy świetlicy
58. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 11:00 – 11:20 Kostrzyn Sanniki szkolny przystanek 

autobusowy
59. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 11:30 – 11:50 Kostrzyn Iwno ul. Szkolna pomiędzy blokami nr 7 i 9
60. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 12:00 – 12:20 Kostrzyn Kostrzyn ul. Powstańców 

Wielkopolskich parking przy gimnazjum

61. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 12:30 – 12:50 Kostrzyn Kostrzyn ul. Grunwaldzka parking przy 
sklepie „Mateo”

62. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 13:00 – 13:20 Kostrzyn Wróblewo przy domu Sołtysa
63. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 13:25 – 13:45 Kostrzyn Kostrzyn ul. Ignacewo przy blokach
64. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 13:50 – 14:10 Kostrzyn Kostrzyn ul. Poznańska plac przy OSP
65. 20-06-2020 26-09-2020 12-12-2020 14:20 – 14:40 Kostrzyn Skałowo przy restauracji „Smakosz”

HarmOnOGram pOstOJÓW mOBiLneGO punKtu 
seLeKtyWneGO zBierania ODpaDÓW KOmunaLnyCH (mpszOK)

Lp. Data odbioru przeterminowanych leków (DD-MM-RRRR) Gmina Adres Apteki Nazwa Apteki
1. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kleszczewo Tulce, ul. Fiołkowa 1 Skibowa
2. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kleszczewo Tulce, ul. Poznańska 21 Punkt Apteczny Tulce
3. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kleszczewo Krerowo, Nagradowice 11 Nagradowice
4. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Gułtowy, ul. Kasztanowa 1 Remedium
5. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Kostrzyn, Rynek 19 Pod Złotym Rogiem
6. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Kostrzyn, Rynek 14 Rodzinna
7. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Kostrzyn, ul. Dworcowa 16 Kostrzyńska
8. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Kostrzyn, ul. Czerwonego Krzyża 2 Szmaragdowa
9. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Kostrzyn, ul. Poznańska 34 Przy Chacie

10. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kostrzyn Siekierki Wielkie, Ul. Kościelna 1 Lawendowa
11. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Kleszczewo Gowarzewo, ul. Siekierecka 24A Witaminka
12. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Swarzędz Paczkowo, ul. Zapłocie 6 Aster

13. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Swarzędz Swarzędz-Jasin, ul. Poznańska 
6/001A Vita-Pharm

14. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 5/7 Przyjazna
15. 26-02-2020 21-05-2020 13-08-2020 05-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Dworcowa 4 Nasza
16. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Kobylnica, ul. Poznańska 113 Peonia
17. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Gruszczyn, ul.Swarzędzka 23 Przyjazna
18. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, os. Kościuszkowców 34 Dom Leków

19. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 
100/102/4 Przyjazna

20. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. A. Cieszkowskiego 39 Rosa-Pharm
21. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26 Centrum Leków

22. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Zygmunta 
Grudzińskiego 7/3 Św. Kamila

23. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Zamkowa 17c Zamkowa
24. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, Rynek Rynek 18 Pod Koroną

25. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Rynek 16 Swarzędzka Pod Wezw. 
Św.józefa

26. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Piaski 8 Nasza

27. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, os. Edwarda 
Raczyńskiego 1/1 Art Medicum

28. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Graniczna 63/19 W Pasażu
29. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Graniczna 55/2 Nowa

30. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, os. Hipolita Cegielskiego 
32a Przyjazna

31. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, os. Tytusa Działyńskiego 
1j Przy Rondzie

32. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, os. Tytusa Działyńskiego 
39 Optima

33. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Kupiecka 15 Rosa
34. 27-02-2020 22-05-2020 14-08-2020 06-11-2020 Swarzędz Swarzędz, ul. Kupiecka 29 Rodzinna

HarmOnOGram ODBiOru przeterminOWanyCH LeKÓW z apteK
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www.goap.org.pl

 SWOJE ODPADY

Odpady wymagające opakowania powinny 

identyfikację odpadu w chwili przekazania.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

INFOLINIA 61 624 22 22 www.goap.org.plwww.goap.org.pl

INFOLINIA 61 624 22 22 www.goap.org.pl

ODDAJ BEZPŁATNIE SWOJE ODPADY

Mieszkańcy terenu ZM GOAP mogą 
samodzielnie i bezpłatnie przekazywać 
określone frakcje odpadów komunalnych
do MPSZOK. 

MPSZOK - należy przekazywać:
 zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
 zużyte baterie i akumulatory;
 farby i rozpuszczalniki oraz opakowania
  po nich;
 świetlówki, żarówki;
 przeterminowane leki;
 termometry;
 chemikalia, środki ochrony roślin;
 kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, 
  detergenty;
 odpady medyczne powstałe
  w gospodarstwie domowym w wyniku 
  przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia 
  monitoringu poziomu substancji we krwi, 
  w szczególności igły i strzykawki.

MPSZOK nie przyjmuje:
 materiałów zawierających azbest;
 odpadów w ilościach wskazujących na 
  pochodzenie z działalności gospodarczej  
  (odpady w beczkach, workach, skrzynkach, 
  np. zawierające kilkanaście butelek tego 
  samego odpadu);
 odpadów nieoznaczonych bez możliwości  
  wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 odpadów, których odebranie może 
  naruszać przepisy;
 odpadów w opakowaniach cieknących  
  oraz odpadów spoza listy wymienionej
  w informacji o zbiórce;
 jakichkolwiek odpadów wskazujących
  na źródło pochodzenia inne niż
  z gospodarstwa domowego, np. chemikalia 
  nietypowe dla prac domowych (kwasy, sole  
  chemiczne, odczynniki);
 odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
  budowlanych, bioodpadów; 

MPSZOK kursuje według harmonogramu 
ustalonego na dany rok kalendarzowy.
Szczegółowy harmonogram znajduje się
na stronie internetowej www.goap.org.pl

PSZOK - należy przekazywać:
 zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
 zużyte baterie i akumulatory;
 odpady medyczne powstałe w gospodarstwie 
  domowym w wyniku przyjmowania produktów 
  leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
  monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igły i strzykawki;
 farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich;
 opakowania po olejach silnikowych;
 papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania 
  wielomateriałowe, szkło (w tym szkło okienne);
 świetlówki, żarówki;
 styropian opakowaniowy;
 przeterminowane leki;
 termometry;
 meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe;
 chemikalia, środki ochrony roślin;
 kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty;
 bioodpady;
 odzież i tekstylia;
 oleje i tłuszcze jadalne;
 zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej 
  masie całkowitej do 3,5 t;
 niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych   
 (ceramika, gruz ceglany i betonowy).

W PSZOK nie są przyjmowane:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zawierające azbest;
 części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, 
 elementy karoserii);
 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 sprzęt budowlany;
 zmieszane odpady budowlane;
 urządzenia przemysłowe;
 odpady produkcyjne;
 odpady w nieszczelnych opakowaniach 
 (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej 
 identyfikacji (bez etykiet);
 butle gazowe;
 papa;
 okna plastikowe;
 gaśnice;
 wata szklana.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie 
internetowej www.goap.org.pl

Przeterminowane leki pochodzące
z gospodarstw domowych mieszkańcy 
obszaru ZM GOAP mogą oddawać do 
aptek.

Na terenie gminy Swarzędz, Kostrzyn
i Kleszczwo określone frakcje odpadów
można przekazywać do MPSZOK i PSZOK. 
Pamiętaj jednak, że:

Odpady wymagające opakowania powinny 
znajdować się w szczelnych, tzn. 
niecieknących i nieuszkodzonych 
opakowaniach oraz posiadać oryginalną 
informację (etykietę), umożliwiającą 
identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Pracownik MPSZOK lub PSZOK ma prawo 
odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby
to sprzeczne z przepisami prawa oraz 
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Wszystkie odpady problemowe możesz 
przekazać bezpłatnie w wymienionych niżej 
Punktach Selektynego Zbierania Odpadów 
komunalnych:

adres
Rabowice, ul. Świerkowa 17

telefon
61 817 34 21, 695 980 352

godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku 
  godz. od 8:00 do 17:00

w soboty
  godz. od 8:00 do 14:00

MPSZOK

APTEKAPSZOK

GMINA
SWARZĘDZ, KOSTRZYN,

KLESZCZEWO
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15 lutego 2020 r. zostały 
zorganizowane Otwar-

te Mistrzostwa Gminy Kleszcze-
wo w Badmintonie. Już któryś 
rok z kolei zawodnicy z różnych 
stron mogli zaprezentować swo-
je umiejętności w hali sportowej 
GOKiS w Kleszczewie. W tym 
roku frekwencja nam dopisa-
ła, a zawody zostały rozegrane 
sprawnie i w miłej, sportowej 
atmosferze. Zawodnicy sekcji 
badmintona „PIONIER” GOKiS 
Kleszczewo parokrotnie dotarli 
do strefy medalowej. Maja Kura-

siak zdobyła dwa srebrne meda-
le. Pierwszy w kategorii dzieci, 
w grze pojedynczej, a drugi wraz 
z Asią Rybak w grze podwój-
nej. Również Olga Kosmowska 
uplasowała się na podium, zdo-

bywając brązowy medal w ka-
tegorii dzieci, w grze pojedyn-
czej. Tuż za podium znalazła 
się Hania Wawrzyniak, kończąc 
zawody na czwartym miejscu 
w kategorii młodzież, w grze po-

Otwarte mistrzostwa Gminy Kleszczewo w Badmintonie 2020

jedynczej. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za obecność. Końco-
we wyniki przedstawiają się na-
stępująco:
•	 Mężczyźni Open: 1. Oliwer 

Kowalski, 2. Łukasz Szymań-

ski, 3. Michał Król, 4. Artur 
Kowalski

•	 Żacy: 1. Szymon Bordych, 2. 
Antoni Kujawski, 3. Miłosz Lu-
siak, 4. Agata Gratkowska

•	 Dzieci: 1. Arkadiusz Popiałkie-
wicz, 2. Maja Kurasiak, 3. Olga 
Kosmowska, 4. Kinga Pietrzak

•	 Młodzież: 1. Szymon Lusiak, 2. 
Dawid Józwik, 3. Wiktor Zie-
liński, 4. Hanna Wawrzyniak

•	 Gra podwójna: 1. Dawid Jó-
zwik i Dawid Wojciechow-
ski, 2. Maja Kurasiak i Joanna 
Rybak, 3/4. Olga Kosmowska 

i Szymon Lusiak oraz Kacper 
i Oliwier Kowalscy

Wojciech Szkudlarek 
trener sekcji badmintona 

„PIONIER” GOKiS 
Kleszczewo
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ze składkami ponad 3 lata i bra-
ku kontaktu z nimi.

– W 2019 roku odeszło do wiecz-
ności 7 osób związanych z Ko-
łem, które zebrani uczcili minu-
tą ciszy:

Śp. steFan walkowiak 
z szewc, zmarł w dniu 
23 stycznia 2019 roku.

Od 1940 roku do maja 1945 r 
rodzina Walkowiaków była wy-
siedlona na roboty przymusowe 
do Niemiec. Stefan po ukończe-
niu Liceum Pedagogicznego w Po-
znaniu (ul. Mylna 5) w 1952 roku 
rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Krero-
wie. Po odbyciu służby wojsko-
wej (1953‒56) w Gdyni od 1956 
– 1973 pracował jako nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej w Go-
warzewie, a następnie w okresie 
od 1973 do 1984 roku- w Szko-

le Podstawowej w Tulcach, skąd 
przeszedł na emeryturę.

Śp. zoFia RycHlewicz 
z tulec, zmarła 
17 lutego 2019 r.

Pani Zofia była córką Powstań-
ca Wielkopolskiego 1918 -1919 
ppor. Józefa Jezierskiego odzna-
czonego za udział w Powstaniu: 
Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym i Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, 
który od 1936 roku do śmier-
ci mieszkał z rodziną w Tulcach 
i pracował jako woźny w tuleckiej 
szkole.

Śp. maRian DUDa 
z gowarzewa, zmarł w dniu 
5 marca 2019 r.

Syn Stanisława Dudy. W 1939 
roku jako 11-letni chłopiec został 
wysiedlony z rodziną do Środy 

Wlkp., później do Pilawy, a na-
stępnie do Szymanowic nad Wi-
słą do gminy Sobienie – Jeziory, 
powiat Garwolin. W 1944 roku, 
gdy miał 16 lat oddzielony został 
od rodziny i powtórnie został 
wysiedlony do obozu przejścio-
wego do Łodzi, gdzie pracował 
w Fabryce Waty, zwanej „Czyść-
cem”. Na początku 1945 roku 
(trwały jeszcze walki o Poznań) 
rodzina wróciła do Gowarzewa.

Śp. anDRzeJ RosieJka 
z tulec, zmarł w dniu 
3 czerwca 2019 r.

Syn Józefa Rosiejki którego ro-
dzice z rodzeństwem we wrze-
śniu 1940 roku byli wysiedleni 
z Tulec do niemieckiego obozu 
przejściowego do Łodzi, stamtąd 
do Milówki koło Brzeska, a na-
stępnie do wsi Rhunda koło Kas-
sel w Niemczech. Śp Andrzej Ro-
siejka od 18 roku życia przez 22 
lata pełnił funkcję sołtysa Tulec, 
w latach 1963 – 1985.

Śp. alina kRUgioŁka 
z gowarzewa, zmarła 
w dniu 16 czerwca 2019 r.

Wychowywała się z 6- letnia 
żydówką Felicją Braun urato-
waną w 1942 roku z getta war-
szawskiego i zaadoptowaną 
przez wujostwo Aliny: Kazimie-
rza i Leokadię Sroków naraża-
jących całą rodziną na zagładę. 
Przybrani rodzice Felicji w roku 
2009 odznaczeni zostali Meda-
lem” Sprawiedliwi Wśród Naro-
dów Świata”.

Śp. BaRBaRa szaRoleta 
z garbów, zmarła 
9 sierpnia 2019 r.

Pielęgnująca pamięć o swoim 
teściu Janie Szarolecie ochotni-
ku oddziału swarzędzkiego Po-
wstańców Wielkopolskich.

Śp. maRia wawRzyniak, 
zmarła w dniu 
12 listopada 2019 r.

Córka Antoniego Ratajcza-
ka, która po wysiedleniu z Byli-
na jako 9 letnia wówczas dziew-
czynka przebywała z rodzicami 
w obozie karno – śledczym w Ża-
bikowie, a następnie w Baden 
Baden na południu Niemiec.

cześć ich pamięci!!!

skrót sprawozdania 
złożonego przez 
Prezes koła Halinę 
kowalewską na zebraniu 
sprawozdawczym odbytym 
w dniu 7 lutego 2020 roku.

Zebranie otworzyła i powita-
ła zaproszonych gości Prezes 

Koła– Halina Kowalewska, skła-
dając jednocześnie życzenia u pro-
gu nowego Roku 2020. Następnie 
prelekcję pt. „Obozy koncentra-
cyjne: niemieckie i sowieckie” wy-
głosił dr. Kazimierz Krawiarz. 
Pani Halina Kowalewska przybli-
żyła sylwetki kleszczewian wię-
zionych w obozie koncentracyj-
nym założonym przez Niemców 
na terenie Polski, w Oświęcimiu. 
Pani Krystyna Kotecka odczy-
tała wnioski z ostatniego zebra-
nia z 20.01.2019 r., a Pani Wanda 
Szymczak odczytała sprawozda-
nie finansowe za rok 2019. Na-
stepnie Prezes Koła złożyła Spra-
wozdanie z działalności Koła 
za rok 2019, które zamieszczamy 
poniżej. Po odczytaniu protokołu 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
krótkiej dyskusji i przekazaniu 
najważniejszych bieżących komu-
nikatów zebranie zakończono.

sprawozdanie z działalności 
koła towarzystwa Pamięci 
Powstania wielkopolskiego 
kleszczewo w 2019 r.:
– Koło na dzień 31.12.2019 r liczy 

69 członków
– Decyzją Zarządu Koła skreślo-

no członków, którzy zalegali 

Wydarzenia w Kole towarzystwa pamięci powstania 
Wielkopolskiego Kleszczewo w 2019 r.
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wydarzenia w kole tPPw 
– kleszczewo w 2019 r.
•	 W styczniu Prezes Koła uczest-

niczyła w spotkaniu nowo-
rocznym z członkami Koła 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych w Kleszczewie 
(8.01.).

•	 W lutym (2.02.), w ZS w Tulcach 
odbyła się Promocja książki Po-
wstańcy Wielkopolscy Ziemi 
Kleszczewskiej autorstwa Hali-
ny Kowalewskiej przy współpra-
cy zespołu redakcyjnego:
– Korektorów treści: Zbyszka 

Kiełbasy, Kazimierza Krawia-
rza i Henryki Stachowiak

– tłumaczenie materiałów;
– z języka niemieckiego: Urszu-

la Kołodziej, Katarzyna Pie-
czeniak,

– z języka francuskiego – Euge-
nia Mulkowska,

– skanowanie zdjęć i doku-
mentów: Maciej Frąckowiak, 
Grzegorz Stachowiak

– projekt okładki i zdjęcia 
do okładki – Zbyszek Kiełbasa

– opracowanie graficzne okład-
ki – Maciej Chruszcz

– skład komputerowy – Mariusz 
Mamet

– wydruk – Jarosław Rau
•	 Także w lutym (15.02.) odby-

ło się zebranie sprawozdaw-
cze z działalności Koła za rok 
2018 (Sala Caritas w Tulcach) 
oraz spotkanie i podziękowanie 
za współpracę przy opracowy-
waniu książki (22.02. z udziałem 
M.Chruszcz, Zb. Kiełbasa, M. 
Frąckowiak, K. Krawiarz)

•	 W kwietniu braliśmy udział w:
– V Zjedzie Oddziału Wiel-

kopolskiego Towarzy-
stwa Pamięci Powstania 
w Wielkopolskiego w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Pozna-
niu (13.04.).

– spotkaniu z członkami Koła 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych w Kleszczewie 
(16.04. w Restauracji „Bam-
baryła”)

– jubileuszu 180- rocznicy po-
wstania Szkoły w Kleszczewie 
i nadanie jej imienia „Walczą-
cy o Niepodległość” (27.04.).

•	 W maju odbyło się spotkanie u p. 
Wójta (6.05. p. Zbyszek Kiełba-
sa i prezes Koła) oraz braliśmy 
udział w konferencji pt. Rola ko-
biet w Powstaniu Wielkopolskim 
zorganizowanym w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu (24.05.).

•	 W czerwcu braliśmy udział w:
– nadaniu Zespołowi Szkół 

w Tulcach imienia „Powstań-
cy Wielkopolscy” (7.06.).

– 7. Krajowym Zjeździe TPPW 
w Poznaniu ul. Niezłomnych 
(8.06.).

•	 W sierpniu prezentowaliśmy 
działalność Koła w Tulcach 
na falach Radia Maryja (5.08.).

•	 We wrześniu odbyło się Ze-
branie Zarządu Koła TPPW 
(26.09.).

•	 W październiku braliśmy 
udział w spotkaniu zaduszko-
wym „W jesiennej zadumie” 
w Pałacu Działyńskich w Pozna-
niu (16.10.), a 31.10. młodzież 
szkolna na cmentarzach w na-
szej gminie porządkowała gro-
by i zapaliła zniczy (kl.VIII A ZS 
w Tulcach).

•	 W listopadzie braliśmy udział w:
– Mszy Św. w intencji walczą-

cych o Niepodległość z wy-
czytaniem nazwisk spoczy-

wających na cmentarzach: 
w Tulcach- 46, w Kleszcze-
wie – 6, w Krerowie – 4, 
Razem – 56 (11.11.) i spo-
tkanie na cmentarzu wraz 
ze złożeniem wiązanki kwia-
tów przez delegację Gminy 
Kleszczewo (p. Wójt, Prze-
wodniczący RG i Prezes 
Koła TPPW).

– Wieczornicy Patriotycznej 
w Zespole Szkół w Tulcach 
(15.11.).

– 9. Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznych w Kórniku (30.11.).

•	 W grudniu braliśmy udział w:
– prelekcji pt „Wincenty Wie-

rzejewski” w Odwachu w Po-
znaniu (9.12.).

– rozdaniu DOBOSZY w Pała-
cu Działyńskich w Poznaniu 
(10.12.).

– spotkaniu opłatkowym 
z członkami Koła Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
w Kleszczewie (13.12.).

– uroczystościach 101 roczni-
cy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego w gminie Klesz-
czewo i Poznaniu (27.12. 
– p. Wójt, Przewodniczący 
RG i Prezes Koła TPPW) oraz 
w Środzie Wlkp.

– obchodach 101 rocznicy Po-
wst. Wlkp. w Warszawie 
(28.12. – Msza Św. Patriotycz-
na i uroczystości na Powąz-
kach).

– Mszy Św. w intencji Powstań-
ców Wielkopolskich z wyczy-
taniem nazwisk Powstańców 
spoczywających na cmenta-
rzach: w Tulcach – 17, w Kre-
rowie – 7, w Kleszczewie 4, 
razem 28 grobów oraz złoże-
nie kwiatów i zapalenie zni-
czy przy tablicach pamiątko-
wych w Tulcach i w Krerowie 
(29.12.).

Ponadto:
– odprawiane są Msze Św. pa-

triotyczne z oprawą artystycz-
ną w wykonaniu młodzieży 
pod kierunkiem członkini Koła 
p. Magdaleny Sochy i p. Stefa-
na Małychy z wyczytaniem na-
zwisk walczących za Ojczyznę. 
W mszach oraz uroczystościach 
uczestniczą: pan Wójt i delegacja 
Samorządu Gminy, członkowie 
Zarządu i członkie Koła TPPW 
oraz członkowie rodzin. Co-
raz więcej rodzin bierze udział 
w tych uroczystościach (mimo 
iż pogoda nie zawsze sprzyja). 
Dziękujemy bardzo.

– w listopadzie – z okazji święta 
niepodległości (11.11.) i w grud-
niu w rocznicę wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego (27.12.), 
odbywają się spotkania miesz-
kańców gminy, władz lokalnych 
i duchowieństwa na cmentarzu 
przy Tablicy Pamiątkowej w Tul-
cach,

– w dniu 27.12. o godz. 16,40 
w rocznicę wybuchu powstania 
wielkopolskiego z inicjatywy p. 
Jana Reichelta, włączane są syre-
ny w strażnicach OSP,

– w okresie przed Wszystkimi 
Świętymi na cmentarzu odby-
wają się spotkania z młodzie-
żą szkolną, która przychodząc 
z wychowawcą bierze udział 
w sprzątaniu grobów i zapale-
niu zniczy na grobach przodków 
walczących o niepodległość Pol-
ski,

– w uroczystościach odbywają-
cych się na cmentarzu, uczestni-

c.d. na str. 20 >>> 
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W piątkowy wieczór, 6 mar-
ca, w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kleszczewie odbył się 
kameralny koncert w ramach im-
prezy o nazwie Dzień Kobiet Kul-
turalny. Dla wypełnionej po brze-
gi sali zagrał zespół Gitarsi. Blisko 
dwugodzinny koncert był oka-
zją do wysłuchania standar-
dów muzyki jazzowej, rockowej, 

Kulturalnie w Dniu Kobiet
czy filmowej, a także autorskich 
kompozycji muzyków. Całość 
w wybornej, akustycznej aranża-
cji przygotowanej przez znakomi-
tych muzyków – Cezarego Berę, 
Marcina Fukowskiego i Stanisła-
wa Kaczmarka. Zarówno zespół, 
jak i sama publiczność, stworzyli 
świetną atmosferę.

MF

czą Członkowie Stowarzyszenia 
Kibiców Lecha Poznań zapalając 
na grobach powstańców przynie-
sione ze sobą znicze i odpalając 
race.

– w dniu 1 listopada na cmen-
tarzach gminnych na rzecz re-
nowacji grobów Powstańców 
Wielkopolskich kwestują przed-
stawiciele Stowarzyszenia Kibi-
ców Lecha Poznań. W 2019 r. ze-
brano 1.311,25 zł. Pieniądze te są 
przekazywane do koordynato-
rów akcji „Wiara Powstańcom”, 
działającym przy Stowarzysze-
niu Kibiców Lecha Poznań. Pie-

niądze zostają przeznaczone 
na renowację grobów, pomni-
ków, tablic i miejsc związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim. 
W Tulcach z tych pieniędzy od-
restaurowano 3 groby Powstań-
ców na cmentarzu w Tulcach: 
Jana Nowaka, Leona Sznury, Sta-
nisława Ratajczaka oraz zastrze-
lonego przez Niemców Sylwestra 
Latanowicza. Serdecznie dzięku-
ją państwu za życzliwe przyjęcie 
apelu o wsparcie kwestujących.

– na cmentarzu w Tulcach każde-
go roku przed dniem Wszystkich 
Św. odnawiane są płyty nagrob-

>>> c.d. ze str. 19

Seniorzy z Tulec wspólnie z za-
proszonymi gośćmi zasiedli 

do Wigilijnego stołu 20 grudnia 
2019 r.. Panie przygotowały Wi-
gilię dla seniorów i sympatyków 
Koła „Słoneczny Krąg”. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło 
Wójta Gminy Kleszczewo Bogda-
na Kemnitza oraz pani sołtys Mi-
rosławy Rutkowskiej wraz z Radą 
Sołecką. Pani Zofia Ludwikow-
ska złożyła wszystkim przybyłym 

Poniższy artykuł miał się ukazać w styczniowo-lutowym wydaniu. z kronikarskiego obowiązku nadrabiamy tą zaległość, 
jednocześnie przepraszając autorów. Redakcja

Święta tuleckich seniorów

życzenia z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku.

Po tej oficjalnej części wszyscy 
podzielili się opłatkiem, a póź-
niej spożywano wigilijne potrawy 
oraz smaczne ciasto i kawę przy 
wspólnym śpiewaniu kolęd.

Spotkanie wigilijne było miłym 
przeżyciem dla wszystkich przy 
wzajemnej życzliwości.

ne ks. Hipolita Gałdyńskiego, 
jego Mamy Franciszki oraz ks. 
Piotra Aleksandra Łabędzkiego 
przez administratorów cmenta-
rza; pana Zdzisława Czubę i jego 
następcę p. Szpigla. Dziękujemy

– na Starym Rynku w Pozna-
niu w czasie trwania Jarmarku 
Świętojańskiego i u Bram Po-
znania na Ostrowie Tumskim, 
w GOKiS-e w Kleszczewie, 
a także w czasie promocji książ-
ki Powstańcy Wielkopolscy Zie-
mi Kleszczewskiej (2.02,2019) 
i w czasie nadania imienia szko-
le Powstańcy Wielkopolscy, pre-

zentowana była wystawa pamią-
tek pozostałych po walczących,

– nawiązana jest współpraca 
ze szkołami w Kleszczewi, w Tul-
cach i w Ziminie oraz ze Żłob-
kiem i Przedszkolem Wesoły 
Gawroszek w Gowarzewie.

Plany na 2020 rok:
– współudział w organizacji akcji 

honorowego oddawania krwi,
– zorganizowanie wyjścia do ope-

ry lub teatru
– zorganizowanie wyjazdu do Mu-

zeum Powstania Wielkopolskie-
go w Poznaniu w Odwachu. 

Seniorzy z Tulec
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soby spędzania czasu w domu. 
Ma on charakter otwarty, każdy 
może w nim wziąć udział, a wy-
gra osoba, króra zbierze najwięk-
szą ilość polubień swojego zdję-
cia. Szczegóły dotyczące konkursu 
znaleźć można na stronie facebo-
okowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Kleszczewie.

warsztaty i zajęcia online
W ramach akcji „Dzień Do-

bry Pomysłowy” GOKiS udostęp-

nia w internecie warsztaty i zaję-
cia kulturalne i rekreacyjne, które 
organizował dotąd w klasycznej 
formie. Są one przygotowane 
w postaci tutoriali, czyli filmów 
instruktażowych, pokazujących 
jak wykonać konkretne zadanie. 
Wśród nich znaleźć można po-
mysły na proste rysunki i pra-
ce rękodzielnicze, pyszne i zdro-
we potrawy, lekcje gry na gitarze. 
W trakcie przygotowania są także 
filmy z podstawami gry na piani-

Ta wyjątkowa sytuacja stała się 
dla Gminnego Ośrodka Kultu-

ry i Sportu w Kleszczewie impulsem 
aby zainicjować akcję Dzień Dobry 
Pomysłowy, która w myśl zasady 
„zostań w domu”, motywuje za po-
średnictwem internetu do utrzymy-
wania aktywności kulturalnej 
i rekreacyjnej. Przedsięwzięcie roz-
poczęło się 18 marca, a kontynu-
owane będzie do odwołania.

konkurs literacki
W ramach akcji Dzień Dobry 

Pomysłowy ogłoszony został kon-

kurs literacki pt. Głowa pełna po-
mysłów. Rzecz kierowana jest dla 
dzieci i młodziezy do 18 roku ży-
cia. Aby wziąć udział w konkursie 
wystarczy zgłosić swój wiersz bę-
dący dowolną interpretacją wska-
zanego w tytule tematu. Regula-
min i karta zgłoszeniowa dostępna 
jest na stronie internetowej gminy.

konkurs fotograficzny
„Mój pomysł na nudę” to temat 

kolejnego konkursu, który pole-
ga na udostępnianiu zdjęć obra-
zujących ciekawe, kreatywne spo-

Korona vs GOKis
Pandemia koronawirusa dotknęła także działalność gminnego ośrodka kultury i sportu w kleszczewie.

W uzgodnieniu z Wójtem gmi-
ny, aby zapobiec rozprze-

strzenianiu się wirusa, 11 marca 
zawieszone zostały wszystkie zaję-
cia artystyczne, działalność sekcji 
sportowych i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kleszczewie i Tul-

cach, a także wszelkie wydarzenia 
kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 
Dzień później wstrzymana zosta-
ła możliwość korzystania obiektów 
sportowych i pomieszczeń ośrod-
ka kultury, aby ostatecznie 16 marca 
ograniczyć w ogóle możliwość wej-

ścia do budynków GOKiS-u, do od-
wołania.

Działaność Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kleszcze-
wie nie została jednak całkowicie 
zawieszona. Prowadzone są prace 
porządkowe i administracyjne, na-

tomiast wszystkie możliwe formy 
aktywności kulturalnej i rekreacyj-
nej przeniesone zostały do inter-
netu – za pomocą portalu Face-
book. Piszemy o tym w osobnym 
artykule.

MF

pomysłowy dzień dobry
Rzeczywistość, w której trzeba zmierzyć się z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zawieszenia wszelkich 
dotychczasowych form działalności jest dla wszystkich bardzo kłopotliwa. 

c.d. na str. 22 >>> 
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nie, a także zajęcia gimnastyczne. 
Dostęp do tych realizacji jest bez-
płatny – na stronie facebooko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kleszczewie

internetowy koncert dla 
dzieci

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się pierwszy w hi-

nasze zespOły
KOnCertuJą

STOKROTKI
20 lutego na zaproszenie Klu-

bu Seniora Kopernik – Spół-
dzielni Mieszkaniowej Grun-
wald, Zespół STOKROTKI 
wystąpił na koncercie charyta-
tywnym dla seniorów z Osie-

storii naszej gminy internetowy 
koncert Przemysława Urbania-
ka, znanego przede wszystkim 
najmłodszej widowni, poznań-
skiego artysty, kryjącego się 
pod pseudonimem „Wujek Ogó-
rek”. Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kleszczewie zorga-
nizował to wydarzenie 21 mar-
ca we współpracy z Centrum 
Kultury w Czempiniu. Dzięki 
tej kooperacji, transmitowany 
na żywo za pośrednictwem por-
talu Facebook koncert zgroma-
dził jednocześnie ponad dwa ty-
siące zalogowanych odbiorców, 
zbierając przy tym mnóstwo po-
chlebnych opinii. Nagranie tego 
wydarzenia dostępne jest nadal 
w internecie, a do tej pory obej-
rzano je ponad 16 tysięcy razy. 
Koncert odbył się w ramach ak-
cji Dzień Dobry Pomysłowy, 
a dostęp do transmisji był bez-
płatny.

MF
Wujek Ogórek

W piątek, 28 lutego, odbyło się 
35. wydarzenie w ramach 

cyklu Łap Kulturę. Galerię Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kleszcze-
wie wypełniły fotografie wykonane 
przez Cenię Przybylską. Autorka 
– znana choćby jako prowadząca 
zajęcia decoupage, które GOKiS 
organizuje w Tulcach – zaprezento-
wała nieznane dotąd oblicze swojej 
twórczości – wykonane w techni-
ce czarno-białej, oszczędne w for-
mie, ale bogate w treści fotografie. 
Wystawa trwała do połowy marca, 
wstęp był bezpłatny.

MF

Fotograficzne łapanie kultury

>>> c.d. ze str. 21

dla Mikołaja Kopernika w Po-
znaniu. 

Jak przystało na Seniorów at-
mosfera była bardzo serdecz-
na. Otrzymaliśmy bardzo dużo 
owacji i oczywiście nie obyło 
się bez bisu.  S. K. 
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WiaDOmOŚCi z BiBLiOteK / nasze spraWy

Beata KowaliK
No pasa Nada!: Nic 
się nie dzieje

Prawdziwe historie współcze-
snych mujeres. Kobiece oblicze 
męskiego świata Meksyku.

Llorona, Malinche, Guadalu-
pe. Szalona – zdrajczyni – święta.

Prawdziwy macho szanuje je-
dynie Matkę Boską z Guadalu-
pe. Reszta kobiet to zdrajczynie 
lub szalone. Zwłaszcza te, które 
mają odwagę mówić swoim gło-
sem. Pozostałe udają, że nic się 
nie dzieje.

Beata Kowalik w swoim re-
portażu ujawnia historie ko-

biet poznanych w Meksyku. 
W wioskach, domach, niebez-
piecznych dzielnicach. Przy 
pracy, w czasie fiesty, w osa-
motnieniu. Z niezwykłą wni-
kliwością opowiada o współ-
czesnych niewolnicach bez 
przywilejów, które od pokoleń 
muszą mierzyć się z wszech-
obecną przemocą, maczy-
zmem i bezprawiem.

Słowo od Autorki:
„To nowe baśnie z odległej 

krainy. Wciąż żyją w niej bia-
łe damy straszące na cmenta-
rzach, złe macochy zamykają 
kopciuszki w domach, czarow-

nice rzucają uroki, a ludzie z łatwo-
ścią zmieniają się w psy lub indy-
ki. Są i naiwne czerwone kapturki, 
i bardzo zdeprawowani policjanci, 
podstępne matki chrzestne oraz 
szaleni wizjonerzy, którzy za cenę 
życia wyjaśniają skrywane tajem-
nice”.

Beata Kowalik – filolożka, 
dziennikarka, reporterka. Jej tek-
sty ukazywały się między inny-
mi na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego”. Od ponad dziesięciu 
lat podróżuje z rodziną po świe-
cie. Pisząc o Meksyku, w którym 
mieszkała kilka lat, nie boi się po-
ruszać trudnych tematów – wojny 

prOstO z pÓłKi
narkotykowej, prostytucji nielet-
nich, miażdżącej biedy czy łama-
nia praw człowieka. Jednocześnie 
stara się przedstawić nieustępliwą 
i prawdziwą sylwetkę meksykań-
skiej kobiety, która żyje w skrajnie 
trudnych warunkach.

Źródło: Wydawnictwo 
Kobiece

Christine leunens
niebo na uwięzi

Porywająca powieść psycho-
logiczna, która nie stroniąc 
od czarnego humoru, odsłania 
najmroczniejsze zakątki ludzkiej 
duszy.

Johannes, gorliwy czło-
nek Hitlerjugend, dorasta-
jący w latach czterdziestych 
w Austrii po aneksji przez 
Trzecią Rzeszę, po cięż-
kim urazie podczas na-
lotu odkrywa, że jego ro-
dzice ukrywają żydowską 
dziewczynę imieniem Elsa 
w sekretnym pomieszcze-
niu w ich dużym, wiedeń-
skim domu.

Początkowa zgroza, jaka 
go ogarnia, przeistacza się 
w zainteresowanie, a na-
stępnie w miłość i obsesję. 
Po zniknięciu rodziców Jo-

hannes odkrywa, że jest jedy-
ną osobą świadomą obecności 
Elsy w domu, jak również je-
dynym człowiekiem odpowie-
dzialnym za jej przetrwanie. 
Manipulując i poddając się ma-
nipulacji, Johannes obawia się 
końca wojny: wraz z nią nadej-
dzie perspektywa utraty Elsy 
i koniec ich związku obejmują-
cego pasję i obsesję, podległość 
i apatię, miłość i nienawiść.

Źródło: Wydawnictwo 
Zysk i S-ka

Wybrała V.L.

HarCersKie i zuCHOWe WieŚCi

Od 6 do 8 marca w Nowym 
Mieście nad Wartą odbyła 

się 8. edycja biwaku harcerskiego 
„BooM”, w którym udział wzięła 
nasza drużyna harcerska. W tym 
roku tematem przewodnim całego 
wydarzenia był las. 

Pierwszego dnia odbyło się 
spotkanie z leśniczym, który 
przedstawił harcerzom prezenta-
cję multimedialną na temat zwie-
rząt żyjących w lesie. Po zajęciach 
wszystkie drużyny harcerskie wy-
ruszyły w teren. Patrole przez 
kilka godzin chodziły po miej-
scowości, znając współrzędne 
geograficzne docierały do miejsc, 
w których znajdowały się koperty 
z fragmentami układanki. 

Następnego dnia rano na har-
cerzy czekała kolejna gra te-

renowa. Tym razem poru-
szali się korzystając z mapy, 
a na punktach kontrolnych cze-
kały na nich zadania. Po obie-

8. DH „pasieka”
dzie wszystkie patrole otrzy-
mały zadanie specjalne. Trzeba 
było posadzić drzewo i nadać 
mu imię.

Ponieważ termin biwaku har-
cerskiego pokrywał się z Dniem 
Kobiet, wszystkie Druhny otrzy-
mały od Druhów pyszną babecz-
kę. Wieczorem odbył się tur-
niej sportowy w zbijaka, a zaraz 
po nim „świeczkowisko”, pod-
czas którego każdy patrol zapre-
zentował piosenkę oraz pląs. Była 
to także okazja do wymiany biwa-
kowych pamiątek.

W niedzielę rano wszyscy ra-
zem udali się na mszę świętą 
do tamtejszego kościoła, a po po-
wrocie odbył się apel kończący bi-
wak. Było nam niezmiernie miło, 
ponieważ nasza drużyna harcer-
ska we współpracy z harcerzami 
z Krzykos zajęła 1. miejsce w biwa-
kowej rozgrywce.
opracowanie: Druhna Zuzia
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Nasze przedszkole w roku 
2019/2020 bierze udział 

w programach i projektach edu-
kacyjnych skierowanych do dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Grupa „Leśne Ludki” wzię-
ła udział w inicjatywie Europe 
Code Week organizując wydarze-
nia z zakresu programowania i ko-
dowania. Nasze działania znalazły 
się na mapie Europe Code Week 
i zostały wliczone do europejskie-
go rankingu. Przedszkolaki bra-
ły również udział w programie:,, 
Uczymy Dzieci Programować” 
– to ogólnopolski program edu-

kacyjny, w którym udział bierze 
grupa „Leśne Ludki” pod opieką 
mgr Małgorzaty Ciesielskiej. Dzie-
ci podczas realizacji programu 
rozwijają logiczne, algorytmicz-
ne myślenie, kształtują zadaniowe 
podejście do stawianych proble-
mów, szukają różnych rozwiązań, 
analizują je i wybierają najbardziej 
przydatne i korzystne dla wyko-
nania danego zadania. Głównym 
celem programu jest świado-
me, merytoryczne i metodyczne 
wprowadzanie elementów progra-

mowania i robotyki do zajęć dy-
daktycznych na różnych etapach 
edukacji.

Podczas realizacji programu 
„Ratujemy i uczymy Ratować” 
dzieci poznają zasady udzielania 
pierwszej pomocy, zdobywają nie-
zbędne informacje, kształtują pra-
widłowe nawyki oraz przekazu-
ją swoją wiedzę rodzicom. W tym 
roku 16 października od godziny 
12:00 do 12:30, grupa „Leśnych 
Ludków” wzięła udział w próbie 
bicia rekordu w udzielaniu pierw-
szej pomocy organizowanej przez 
WOŚP. Wydarzenie zorganizowa-

ne było w ramach obchodów „Eu-
ropejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca”.

Dzień 07.11.2019 był dla dzieci 
z grupy „Misiaczki” bardzo ważny. 
Wtedy zostały oficjalnie przyjęte 
do grona przedszkolaków przed-
szkola Wesołe Skrzaty w Klesz-
czewie. Dzieci recytowały wiersze 
śpiewały piosenki i pięknie tań-
czyły. Mimo ogromnego stresu 
wszystkie dzieci pozostały na sce-
nie i uroczyście zostały pasowa-
ne na przedszkolaków przez Panią 

V-ce Dyrektor Marię Gajewską. 
Po występach wraz z rodzicami 
udali się na słodki poczęstunek. 
Dzień później dzieci z grupy 3, 4 
latki „Smerfy” miały swój wiel-
ki dzień. Mali artyści zaprezento-
wali przygotowane piosenki, tań-
ce i wierszyki oraz wzięli udział 
w jesiennym torze przeszkód 
przygotowanym przez Panią Je-
sień mgr Ewę Pucek. Dla większo-
ści był to pierwszy, bardzo ważny 
występ. Po części artystycznej na-
stąpiło ślubowanie oraz akt pa-
sowania. Pani V-ce dyrektor Ma-
ria Gajewska dotknęła ramienia 
każdego przedszkolaka ogromną 
kredką wypowiadając słowa „…
pasuję Cię na przedszkolaka Weso-
łego Skrzata”. Dla przedszkolaków 
było to wielkie przeżycie, a dla ro-
dziców powód do dumy i zadowo-
lenia ze swoich pociech. Nadszedł 
czas Andrzejek. Wszystkie dzieci 
z przedszkola uczestniczyły w za-
bawie. Każda z grup uczestniczy-
ła w zajęciach przeprowadzonych 
przez Panią Marlenę Filipiak, któ-
ra w stroju wróżki wróżyła: przy-
szły zawód, najlepszego przyjacie-
la, kim będę w przyszłości oraz 

kto pierwszy wyjdzie za mąż/oże-
ni się. Oczywiście wróżenie zakoń-
czyło się tradycyjnym laniem wo-
sku. 06 grudnia 2019 roku z okazji 
Mikołajek dzieci z przedszkola po-
jechały na wycieczkę do Fabry-
ki Śmiechu Michałek w Pozna-
niu. Podczas zabawy było pełno 
śmiechu, dzieci miały okazję wspi-
nać się, skakać, zjeżdżać oraz wy-
konywać inne harce zwiększając 
swoją sprawność ruchową, prze-
łamywać lęki, miały możliwość 
wspólnej zabawy. Podejmowane 
przez nas działania wspomaga-
ją m.in. edukację teatralną, proz-
drowotną, ekologiczną oraz bu-
dują wiedzę o świecie społecznym. 
Celem naszej edukacji jest posze-
rzanie zainteresowań dzieci, dba-
łość o bezpieczeństwo, promocja 
zdrowia oraz uwrażliwienie przed-
szkolaków na piękno i koniecz-
ność ochrony przyrody. Programy 
edukacyjne: „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury” to jeden z najwięk-
szych ogólnopolskich programów 
edukacyjnych  dla przedszkoli po-
święcony tematyce ekologicznej, 
organizowany przez markę Ku-
buś. Jego celem jest proekologicz-

WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa „WesOłe sKrzaty”

Cody week – grupa Leśne Ludki

Wycieczka do Fabryki Śmiechu Michałek

Pasowanie na przedszkolaka – grupa Misiaczki Pasowanie na przedszkolaka – grupa Smerfów
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zbierania plastikowych nakrętek, 
dla małej Amelki zmagającej się 
z mózgowym porażeniem dziecię-
cym, która wymaga ciągłej rehabi-
litacji. Zebrane plastikowe nakrętki 
zostaną wymienione na pieniążki 
potrzebne Amelce do rehabilitacji.

Program „Czyste powietrze 
wokół nas” ma charakter profi-
laktyczny, ale przede wszystkim 
ma na celu wykształcenie u dzieci 
świadomej postawy ochrony wła-
snego zdrowia w sytuacjach, gdy 
są skazane na bezpośredni kontakt 
z palącymi.

na edukacja dzieci i zachęcenie ich 
do ruchu już od najmłodszych lat. 
„Akademia Aquafresh” – Program 
ten stawia sobie za cel zmniej-
szenie występowania próchnicy 
u dzieci w Polsce poprzez szero-
ko prowadzone działania profilak-
tyczne dla najmłodszych. Akade-
mia Aquafresh została powołana 
z myślą o ochronie zdrowia dzieci, 
żeby poprzez działania edukacyjne 
wytwarzać w nich potrzebę dbania 
o higienę jamy ustnej, a w konse-
kwencji zmniejszyć tak poważny 
problem, jakim jest próchnica.

W styczniu zakończyła się Mię-
dzynarodowa Akcja Charytatyw-
na „Góra Grosza” Celem na który 
zbierane są te drobne monety, jest 
pomoc dzieciom, które wychowują 
się poza swoją rodziną – w domach 
dziecka, czy rodzinach zastępczych. 
Pośrednim, ale najważniejszym ce-
lem akcji jest działanie edukacyj-
ne – pokazanie najmłodszym, jaką 
siłę stanowić może niewielka po-
moc wielu ludzi i wspólne działa-
nie dla dobra potrzebujących. Na-
sze przedszkole przyłączyło się 
do szczytnej akcji charytatywnej 

WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa „WesOłe sKrzaty”

Spotkanie z górnikiem – grupa Smerfy Spotkanie z wróżką Marleną – grupa Krasnoludki

Dzień Babci i Dziadka – grupa Elfy

Dzień Babci i Dziadka – grupa Leśne Ludnki

Dzień Babci i Dziadka – grupa Gumisie

Dzień Babci i Dziadka – grupa Misiaczki

W dniu 24 stycznia br. odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Przedszkolaki dziel-
nie zaprezentowały swoje umie-
jętności taneczne i recytatorskie 
przed swoimi ukochanymi babcia-
mi i dziadkami. Po programie ar-
tystycznym dzieci wręczyły swoim 
najbliższym niespodzianki przy-
gotowane wspólnie ze swoimi pa-
niami. Był to dzień niezwykły 
zarówno dla dzieci jak i zaproszo-
nych gości.

mgr Zuzanna Artyszuk
mgr Donata Michałowska



>>>

26

marzec-kwiecień   2020 r.Ze sZkolnego podwórka>>>

26

jęcia logopedyczne. Przedszkola-
ki dowiedziały się na czym polega 
praca logopedy oraz co powinny 
robić, żeby poprawnie mówić. 
Dzieci usprawniały pracę apara-
tu artykulacyjnego, ćwiczyły pra-
widłową wymowę samogłosek, 
a także usprawniały percepcję 
słuchową. Były także zabawy przy 
muzyce. Grupa Leśnych ludków 
wykonała samodzielnie zabawki 
do ćwiczeń. Wszyscy doskonale 
się bawili.

Bale, bale w karnawale
21 lutego w Przedszkolu „We-

sołe skrzaty” odbył się Balik No-
woroczny z Filharmonią Po-
mysłów pt: Karnawał Ptaków”. 
Rodzice wraz z dziećmi jak 
zwykle wykazali się dużą po-
mysłowością. Przygotowali cie-
kawe stroje karnawałowe. Dzie-
ci doskonale bawiły się podczas 
wspólnych gier, konkursów i ani-
macji tanecznych. Nie zabrakło 
czasu na odpoczynek, poczęstu-

nek i kącik dla spragnionych, 
a także pamiątkowe zdjęcia.

elfy i gumisie 
w stowarzyszeniu „Potrafię 
więcej”

25 lutego grupa Elfów i Gu-
misii wybrała się na wyciecz-
kę do Rubieży do Stowarzysze-
nia na Rzecz Dzieci ze Złożoną 
Niepełnosprawnością „Potra-
fię więcej”. Dzieci wzięły udział 
w zajęciach, które miały na celu 

przekazać wiedzę o tym czym 
jest niepełnosprawność, oswa-
jać się z niepełnosprawnością, 
uwrażliwiać na los słabszych orz 
przełamać bariery i lęki wobec 
osób niepełnosprawnych.

europejski Dzień logopedy
5 marca w przedszkolu obcho-

dzony był Europejski Dzień Lo-
gopedy. Z tej okazji we wszystkich 
grupach przeprowadzone zostały 
przez nasze Panie Logopedki za-

Europejski Dzień Logopedy

Bale, baliki…

Elfy i Gumisie w Stowarzyszeniu „Potrafię więcej”

WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa „WesOłe sKrzaty”
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WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa „WesOłe sKrzaty”

Dzień kobiet w przedszkolu
9 marca Rada Rodziców od-

wiedziła wszystkie panie w szko-
le i przedszkolu. Delegacja rodzi-
ców osobiście złożyła życzenia 
z okazji Dnia Kobiet w każdej 
klasie. Panie otrzymały piękne 
kwiaty, dzieci natomiast cukier-

Lekcje zdalne

Dzień Kobiet w przedszkolu

Lekicje zdalne

ki. Były wzruszenia i piękne ge-
sty maluszków.

Domowe przedszkole – 
nauczanie zdalne

Przedszkole podobnie jak 
szkoła prowadzi naukę w domu. 
Mimo trudnej sytuacji w jakiej 

się znaleźliśmy, przedszkolaki 
czerpią radość z wszelkich ak-
tywności proponowanych przez 
nauczycielki. Z pomocą rodzi-
ców naprawdę fantastycznie so-

bie radzą z wszystkimi zada-
niami. Panie z wszystkich grup 
wysyłają do rodziców propo-
zycję zajęć plastycznych, ru-
chowych, różnego rodzaju eks-
perymentów. Dzieci uczą się 
wiosennych piosenek, lepią 
z masy solnej a także poma-
gają rodzicom w porządkach 
w ogródkach. Maluszki zasadzi-
ły swoje pierwsze fasole. Za po-
mocą kanału YOU TUBE odby-
ły się także zajęcia biblioteczne. 
Wszystkie panie wzajemnie się 
wspierają, a także służą radą 
i pomocą. Razem uda nam się 
przetrwać ten trudny czas.

mgr Agnieszka Kempińska

nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 

w Przedszkolu „Wesołe 
skrzaty” w Kleszczewie
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Zima nie dopisała – nie doczeka-
liśmy się śniegu. U nas miała swo-
je przysłowiowe „pięć minut”. Cały 
hol i salę balową ubraliśmy na bia-
ło z różnymi odcieniami błękitu. 
Wilki księżyc z uśmiechem spoglą-
dał na zaspy balonowe, a śnieżynki 
spływały z sufitów. Obsypane śnie-
giem drzewo prowadziło do salo-
wej – tam czekał disc jockey z wła-
ściwą, taneczną oprawą. Nie trzeba 
było zachęcać do zabawy biedro-
nek, myszek, rycerzy, biznesme-

nOWinKi z „BaLBinKi” z GOWarzeWa

Ciasto na pizzę przygotowali-
śmy sami. Kolejny raz dziwił 

nas nieskomplikowany przepis. 
Potem rozpłaszczona palcami ku-
leczka zamieniła się w placuszek. 
Najpierw sos pomidorowy, potem 
kolorowe dodatki. We wszystkich 
grupach przeważał ser, a w mi-
seczkach czekały: cebulka, pie-
czarki, szynka, papryka. Podpi-
sane placuszki trafiły do kuchni, 
a po upieczeniu (po podczas 
wspólnej biesiady) – wprost 
do głodnych brzuchów małych 
kucharzy. Smakowity zapach cały 
dzień będzie. 

Walentynki świętują nie tylko 
zakochani. Serduszkowymi upo-
minkami dzieliliśmy się od rana. 
Wymyślne papieroplastyki, wy-
cinanki, origami, czy drewniane 
podstawki zdobione w de cupa-
ge przypominały o tym święcie. 
Grupa „Wiewiórki”, rozocho-
cona kucharzeniem przy pizzy, 
upiekły serduszka z kruchego 
ciasta. Niby to proste w wyko-
naniu, ale tylko najodważniej-
si zdobyli się na rozbicie jajka. 

A na koniec ozdobione czerwo-
nym, zakochanym uśmiechem, 
osłodziły nam walentynkowy 
wieczorek. 

Na specjalne zaproszenie go-
ściliśmy dzisiaj przedstawicieli 
Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy. 
Ludowi artyści przybliżyli nam 
folklor górniczego Śląska. Pięk-
nie prezentowali się w odświęt-
nych strojach. Podziwialiśmy 
bogatą koronę, kolorowy fular, 
zgrabne bluzki zwane „spotykan-
ki”, wyszywane koronkowe bluz-
ki. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy 
z artystami: o Karliku co za Ka-
rolinką szedł do Gogolina, Ku-
jawiakiem zasialiśmy z górala-
mi owies i żyto, zająca goniliśmy 
w „kapusteczce”, a w rytm wal-
czyka wybraliśmy się z dziewecz-
ką do laseczka. Nad całością czu-
wał kapelmistrz – akordeonista. 
Roztańczeni i rozśpiewani zapra-
gnęliśmy się przyłączyć do Sie-
kieraków na stałe – jeśli rodzice 
się zgodzą, to przyjmiemy zapro-
szenie na zajęcia warsztatowe 
do Domu Kultury. 

Teatr Krokodyl przybliżył nam 
legendę o Poznańskich Kozioł-
kach. Teraz wiemy, skąd wzięły 
się na Poznańskim Ratuszy wyso-
ko, aż koło zegara. Poznaliśmy ku-
charza, jego kłótliwą żonę i małego 
pomocnika… co to frechownych 
koziołków nie dopatrzył. Cóż: 
dość że gzubkowi zwiały i za win-
klem, ganc do samej góry ratusza 
nit to po drabce pod zegar wlazły. 
Są tam do dziś, w południe trykają 
się – jak to koziołki. 

Przygotowywanie ciasta na pizzę Spotkanie z zespołem „Siekieracy”

Walentynki

Teatr „Krokodyl”

Zimowe zabawy w przedszkolu
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nOWinKi z „BaLBinKi” z GOWarzeWa

Dzień Mowy Polskiej

nów ani lekarzy – no a baletnica 
wirowała bez końca…

W konkursach liczyło się uczest-
nictwo i refleks. Na koniec każ-
da grupa wybrała królewską parę 
– tych którzy najweselej się bawi-
li. Po obiedzie trzeba było się prze-
brać, ale makijaże i dobry humor 
zostały na dłużej. 

Dzień Mowy Polskiej zachę-
cił dużą grupę do przygotowa-
nia się na przegląd „Mój najpięk-
niejszy polski wiersz”. Cała nasza 
społeczność oklaskiwała śmiał-
ków, który publicznie recytowali 

przygotowane z rodzicami wier-
sze. Najpierw były krótkie teksty 
z „ZOO” Jana Brzechwy w wy-
konaniu grupy „Małe Zajączki”. 
Co raz starsze grupy stopniowo 
prezentowały bogatszą w treść 
i morały poezję. Uczestnicy prze-
glądu zostali nagrodzeni książ-
kami czym zaimponowali mniej 
odważnym. W efekcie na następ-
ny przegląd zgłosili się prawie 
wszyscy. 

Formacja „Kolorowe nutki” 
przyjechała do nas z „Łowickimi 
Wycinankami”. Skrzypce i akor-

deon nadawały ton tancerzom 
przy polce trzęsionce, oberku, 
bieganym, tupanym. Poznaliśmy 
dokładnie piękny, wyszywany 
stój łowicki: pasiastą spódnicę, 
bogate halki, łowickie „galoty” 
z falbanką. W padł „Niegrzeczny 
Kogucik” który straszył i dziobał 
dziewczyny. Na koniec wszyscy, 
aktorami włącznie, kręciliśmy 
się z „Gaikiem” wśród wstą-
żek i kwiatów. Niby jeszcze luty, 
a na dworze i w przedszkolu za-
pachniało wiosną.

Gęsie Pióro 

Drzwi otwarte
6 marca w PSP w Ziminie odbyły 

się Drzwi Otwarte. Podczas zwiedza-
nia szkoły na dzieci czekały atrakcje 
– występ chórku szkolnego, pokaz 
karate, zajęcia pokazowe z mate-
matyki, fizyki, biologii, gry i zaba-
wy w sali przedszkolnej oraz zajęcia 
w sali integracji sensorycznej. Ro-
dzice i dzieci zapoznały się z boga-
tą ofertą edukacyjną. Dziękujemy 
za miłe spotkanie i cieszymy się, że 
mogliście poznać Naszą Szkołę.

K. Pieczyńska

Pierwszaki przywitały 
wiosnę

Co roku podczas powitania 
Pierwszego Dnia Wiosny w na-
szej szkole były tańce, śpiewy, wio-
senne quizy i mnóstwo zabawy. 
W tym roku jednak było inaczej 
… Ze względu na system zdal-
nego nauczania i panującą kwa-
rantannę, której wszyscy musimy 
przestrzegać, każdy wychowawca 
w inny sposób zaakcentował ten 
dzień w swojej klasie…

WiaDOmOŚCi z psp W ziminie

c.d. na str. 34 >>> 
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z sali integracji 
sensorycznej

Terapia ręki jest terapią sku-
piającą się na obręczy barkowej 
i kończynach górnych. Celem 
terapii jest rozwijanie motory-
ki małej czyli zdolności manu-
alnych dziecka oraz poprawa 

ruchów precyzyjnych. Terapia 
w podejściu całościowym obej-
muje ruchomość łopatek i sta-
wów kończyn górnych oraz nor-
malizację napięcia mięśniowego. 
W zależności od występujących 
zaburzeń praca opiera się na: 
wzmacnianiu siły mięśniowej 

kończyn górnych (niezbędnej 
do podporu), stymulacji czucia 
powierzchniowego lub głębokie-
go (dostarczenie bodźców doty-
kowych), doskonaleniu zdolności 
chwytu, doskonaleniu kontroli 
wzrokowo-ruchowej oraz skoor-
dynowaniu pracy oburącz.

Terapeuta SI
Katarzyna Piechowiak

W obecnej, dość trudnej sy-
tuacji uczniowie klasy pierwszej 
Pierwszy Dzień Wiosny przy-
witali w swoich domach, a tak-
że ogródkach przydomowych, 
gdzie poszukiwali oznak wiosny. 

WiaDOmOŚCi z psp W ziminie
>>> c.d. ze str. 33

Jednym z zadań uczniów było 
stworzenie pracy przedstawia-
jącej Panią Wiosnę. Dzieci wy-
kazały się ogromną kreatywno-
ścią i z wielkim zaangażowaniem 
poddały się wenie twórczej. 

Na dowód tego że Pani Wiosna 
już do nas przyszła, dzieci przy-
słały nam obszerne fotorelacje. 
Dziękujemy Rodzicom, którzy 
chętnie włączyli się w pomoc 
dzieciom i cieszymy się, że ten 

dzień wywołał wiele pozytyw-
nych emocji w domu naszych 
Pierwszaków.

Kamila Ignaszak
Katarzyna Piechowiak
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WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa W ziminie

28 lutego w Oddziale 
Przedszkolnym odby-

ły się warsztaty kulinarne. Dzie-
ci z przedszkola i zerówki wcieliły 
się w rolę kucharzy. Ich zadaniem 
było przygotowanie pysznej piz-
zy. Podczas zajęć dzieci zobaczyły 
jak ona powstaje, jakich potrzeba 
składników oraz samodzielnie ją 
dekorowały. Gotowa pizza trafiła 
do pieca, a po jej upieczeniu zo-
stała szybko zjedzona. Pizza wy-
szła wyśmienita:)

W ramach akcji „Rodzice czy-
tają dzieciom” w Przed-

szkolu w Ziminie gościliśmy 

Warsztaty kulinarne

rodzice czytają dzieciom

K.Pieczyńska, E.Ulman

mamę Antka, mamę Laury, mamę 
Fabiana oraz mamę Zuzi i Oli. 
Dziękujemy za poświęcony czas.
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Mamy już wiosnę, a zimy 
właściwie nie było. Nie-

długo dzieciom pewnie będzie 
trzeba tłumaczyć co to jest śnieg. 
Powróćmy jednak do ostatnich 
wydarzeń w przedszkolu.

konkurs recytatorski
Wychowanka naszego przed-

szkola Anna Gochna wzięła udział 
w konkursie recytatorskim w Po-
znaniu pt. Zima w poezji dziecię-

cej. Zajęła tam wysokie II miej-
sce. Życzymy kolejnych sukcesów 
i dziękujemy za reprezentowanie 
naszego przedszkola.

Dzień Babci i Dziadka
Całkiem niedawno odbyły się 

przedstawienia z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka we wszystkich grupach 
przedszkolnych. Był to szczególny 

dzień dla dzieci, które przez kilka ty-
godni pilnie się uczyły swoich ról, 
aby wypaść jak najlepiej przed dziad-
kami. Dzieci zaprezentowały oko-
licznościowe wierszyki, rytmiczne 
piosenki, rymowanki oraz pokazy ta-
neczne. Każdy gość otrzymał od ko-
chającego wnuczka i wnusi upomi-
nek. Na koniec wnuczęta zaprosiły 
ukochanych Dziadków na słodki po-
częstunek. Dostojni goście nie kry-
li swojego wzruszenia i nagrodzili 
wnuczęta gromkimi brawami.

walentynki
Walentynki były dla dzieci 

z przedszkola prawdziwym, czer-
wonym dniem miłości i przyjaźni. 
Tego dnia ubrały się na czerwo-
no i tym samym zapoczątkowały 
dzień miłych wrażeń. Przedszko-
laki wzięły udział w różnych zaba-

wach związanych z walentynka-
mi m.in.: szukały drugiej połówki 
serca, rozwiązywały zagadki do-
tyczące bohaterów bajek, bawi-
ły się serduszkami i balonami. 
Na koniec każde dziecko otrzy-
mało serduszko i słodki upomi-

nek. To był naprawdę „dzień za-
kochanych”, a dzieci wychodząc 
z przedszkola zabierały wykona-
ne własnoręcznie walentynki dla 
najbardziej ukochanych osób.

Bal karnawałowy
Bal karnawałowy dla przedszkola-

ków to dzień niezwykły, wyczekiwa-
ny przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostar-
czającą im wielu przeżyć i radości. 
Tego dnia już od rana w przedszko-
lu pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, w salach przedszkol-
nych można było spotkać wróżki, 
królewny, księżniczki, motylki, ry-
cerzy, piratów, pajacyków, policjan-
tów, Spider-Mana, Batmana... nie 
sposób zliczyć i wymienić wszyst-

WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa „LeŚny zaKąteK”

Sówki w przebraniach karnawłowych

Walentynki u Krasnoludków

Anna Gochna

Kubusie w przebraniach karnawłowych

Taniec karnawałowy
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kłym szewczyku. Opowieściom mu-
zycznym towarzyszyła lira korbowa, 
dudy, piszczałki i fujarki. Mali słu-
chacze z zaciekawieniem oglądami 
występ i długo po nim wymieniali 
się zdobytymi informacjami.

Dzień kobiet
W każdej grupie przedszkolnej 

świętowano Dzień Kobiet. Rado-
sna atmosfera panowała już od sa-
mego rana. Chłopcy ze szczegól-
nym zaangażowaniem starali się, 
aby ten dzień uczynić wyjątkowo 
miłym – jako mali dżentelmeni wy-
ręczali dziewczynki w codziennych 
obowiązkach, np. w porządkowa-
niu sali po zabawie itp. Następnie 
chłopcy odśpiewali dziewczynkom 
„sto lat”, złożyli życzenia i wręczy-
li drobne upominki. Cały dzień 
upłynął wszystkim w atmosferze 
radości, wzajemnego okazywania 
przyjaźni i szacunku. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za pomoc 
w zorganizowaniu upominków.

Światowy Dzień matematyki
W marcu obchodzimy Światowy 

Dzień Matematyki. Tego dnia na-
uczycielki przygotowały dzieciom 
moc atrakcji matematycznych ta-
kich jak: łamigłówki, domina, dzia-
łania na liczmanach oraz inne gry 
dydaktyczne. Dzieci zagrały w grę 
matematyczną na dywanie gdzie 
ukryte były różnego rodzaju zadania 
w postaci działań matematycznych, 
ćwiczeń gimnastycznych i spraw-
dzenie posiadanej wiedzy ogólnej 
dotyczącej pór roku czy dni tygo-
dnia. Dzieci bardzo chętnie rozwi-
jały swoje zdolności matematyczne.

Aktualnie witamy wiosnę w swo-
ich domach. Mamy nadzieję, że szyb-
ko, z radością i bez strachu wrócimy 
do pracy i zadań z naszymi dziećmi.

Aleksandra Łabęcka

kich. Rozpoznać dzieci było bardzo 
trudno. Były konkursy z balonikami, 
na najpiękniejszy strój, najpiękniej 
tańczącą parę i wiele, wiele innych. 
Bal umożliwił dzieciom i wycho-
wawcom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze. Wspólna zabawa przy-
niosła wiele radości naszym wycho-
wankom, co było głównym celem 
tego balu. Kiedy czas zabawy dobiegł 
końca wszyscy z żalem opuszczali 
balową salę. Szkoda, że następny bal 
dopiero za rok.

Rzecz o budowniczym 
i szewczyku

W piątek 17 stycznia odwiedzili 
nas muzycy z Artystycznego Kogla 
Mogla z Poznania z kolejnym kon-
certem dla młodych widzów. Tym 
razem była to opowieść o historii 
najprawdziwszego budowniczego 
czyli o budowniczym oraz o niezwy-

WiaDOmOŚCi z przeDszKOLa „LeŚny zaKąteK”

Taniec na gazecie

Dzień Kobiet u Kubusiów

Dzień Kobiet u Krasnoludków

Dzień Kobiet u Jagódek

Dzień Kobiet u Biedronek

Taniec z szarfami

Koncert 
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a jego głównym pomysłodawcą był 
Kazimierz Flieger (dziennikarz). 
W roku 1966 również „Express 
Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycz-
nia „Dniem Babci”. Później powsta-
ła również tradycja obchodzenia 
„Dnia Dziadka” 22 stycznia (Infor-
macja zaczerpnięta z Wikipedii).

Z wyrazami sympatii 
zachwycona Babcia 

– Grupa „Kubusie”

ły wspaniały występ, składający się 
z wierszyków i piosenek. Dziadko-
wie z wielkim wzruszeniem ogląda-
li swoje pociechy i nagradzali je bu-
rzą oklasków.

Była też niespodzianka w po-
staci wspaniałych prezentów ja-
kie dzieci przygotowały z pomo-
cą swoich Pań wychowawczyń. 
Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem w czasie które-
go Dziadkowie dzielili się swoimi 

wrażeniami i dziękowali za pięk-
ny występ.

Warto jeszcze przypomnieć skąd 
się wzięła tradycja obchodzenia 
Dnia Babci i Dziadka, którą nasze 
Przedszkole konsekwentnie pod-
trzymuje.

Pomysł utworzenia tego świę-
ta w Polsce pojawił się w tygodni-
ku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. 
Już rok później święto to zaczął po-
pularyzować „Express Poznański „, 

w formie wierszy złożyły Dziad-
kom i Babciom serdeczne życze-
nia.

Program artystyczny zapewnił 
przybyłych gości o tym, że ich wnu-
częta posiadają zdolności muzycz-
ne, taneczne oraz aktorskie. Dzie-
ci wręczyły laurki i niespodzianki 
swoim Dziadkom, a następnie zo-
stali zaproszeni na przygotowa-
ny z tej okazji słodki poczęstu-
nek. Gościom towarzyszyły radość, 
uśmiech oraz łzy wzruszenia.

Ten dzień na długo pozosta-
nie w pamięci zarówno dzieci jak 
i dziadków.

Babcia z grupy Jagódek

Babcia i dziadek to bardzo 
ważne osoby w życiu każdego 

dziecka, a Dzień Babci i Dziadka 
to najpiękniejsze dni, w których 
obdarzani są oni szczególnymi 
dowodami miłości.

W Przedszkolu Publicznym 
„LEŚNY ZAKĄTEK” w Tulcach 
odbyły się one w dniu 22 stycznia. 
W tych dniach dzieci ze wszyst-
kich grup wspólnie ze swoimi pa-
niami przygotowały programy ar-
tystyczne.

Przedszkolaki pięknie recyto-
wały wiersze, radośnie śpiewały 
piosenki i wesoło tańczyły. Dzieci 

Grupa Jagódki

Dzień BaBCi i DziaDKa W przeDszKOLu „LeŚny zaKąteK”W tuLCaCH

Są takie dwa piękne dni w roku, 
o których pamięta każdy 

wnuk i każda wnuczka w Polsce: 
21 styczeń to Dzień Babci i 22 sty-
czeń to Dzień Dziadka.

W tym roku Dziadkowie do-
stali piękne kolorowe zaproszenia 
na przedstawienie, które odbyło się 
24 stycznia.

Dzieci pod kierownictwem swo-
ich nauczycielek Pani Oli Łabęckiej 
i Pani Doroty Szefler przygotowa-

Grupa „Kubusie”
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W pierwszym Turnieju Pił-
ki Nożnej dla chłopców 

z roczników 2003‒2011 zorgani-
zowanym z okazji zakończenia se-
zonu halowego 2019‒2020 w Hali 
Sportowej GOKiS w Kleszczewie 
22 lutego 2020 r., wzięło udział 9 
zespołów podzielonych na cztery 
grupy wiekowe.

W grupie obejmującej chłopców 
z roczników 2009‒2010 zespół FC 
Po Nalewce w składzie: Szymon 
Tomczak (3 br), Ludwik Jankowski, 
Piotr Kempiński, i Szymon Chil-
kiewicz wygrał 2:0, 2:1, 3:2 oraz 
poniósł dwie porażki 0:1 i 0:1 z ze-
społem FC Karły, który grał w skła-
dzie; Szymon Hermann, Olek Kar-
mowski, Bartek Łuczak (1 br) oraz 
Zachariasz Pawlak-Szuleta (4 br). 
Najlepszym strzelcem w tej grupie 
został Zachariasz Pawlak-Szuleta, 
zdobywca 4 bramek, najlepszym 
zawodnikiem uznano Szymona 

Tomczaka, a najlepszym bramka-
rzem okazał się Piotr Chabir.

W grupie obejmujących chłop-
ców z roczników 2007‒2008 lep-
szym okazał się zespół FC Bana-
ny, który wystąpił w składzie: Jan 
Sobieszek kpt. (1 br) Szymon Kar-
watka, Maks Palac (1 br), Mate-
usz Kochański i Mateusz Stolarz (2 
br). Zespół ten dwa razy pokonał 
zespoł FC Kasztany 2:0, 1:0, dwa 
razy z nim przegrał po 0:1 oraz 
raz zremisował 0:0. Zespół Kasz-
tany, wystąpił w składzie: Piotr 

Chabir (1 br), Franek Ziemniarski, 
Tomek Lisiecki, Czarek Gałęski, 
Adam Korzycki (1 br) i Sebastian 
Hermann. Najlepszym strzelcem 
w tej grupie został Mateusz Sto-
larz zdobywca 2 bramek z zespołu 
FC Banany, a najlepszym bramka-
rzem okazał się Franek Ziemniar-
ski z zespołu FC Kasztany.

W grupie młodzieżowej obej-
mującej roczniki 2002‒2006 wystą-
piły 3 zespoły, a najlepszym został 
zespół FC Dziki w składzie: Hubert 
Grzeszkowiak kpt. (5 br), Franek 
Rusak, Wojtek Walkowiak, Wiktor 
Milczyński, Kacper Sierant (6 br), 
Mikołaj Goździewski. Drugie miej-

sce zajął zespół FC Żubry w skła-
dzie: Bartek Żuberek, Filip Janicki, 
Kacper Ignaszak (5 br), Kuba Ma-
tela, Adam Błajet. Trzecim został 
zespół FC Tyskie w składzie: Eryk 
Wasielewski, Wojtek Matysiak (6 
br), Kacper Luty, Miłosz Cisler, 
Damian Joachimiak. Najlepszym 
strzelcem w grupie młodzieżowej 
został Kacper Sierant zdobywca 6 
bramek po dodatkowym pojedyn-
ku na rzuty karne, który wygrał 
3‒2 z Wojtkiem Matysiakiem, na-
tomiast najlepszym bramkarzem 
okazał się Franek Rusak.

W drugim turnieju zorganizo-
wanym z okazji zakończenia se-
zonu halowego 2019‒2020 w Hali 
Sportowej GOKiS w Kleszczewie 
29 lutego 2020 r., wzięły udział 4 
zespoły podzielone na dwie grupy 
wiekowe.

W grupie obejmującej chłopców 
z roczników 2009‒2010 zespół FC 
Incognito, który grał w składzie: 
Szymon Hermann, Piotr Kem-
piński, Mateusz Wartecki (1 br), 
Alex Matyba i Zachariasz Pawlak-
-Szuleta (3 br) wygrał dwa razy 
oraz dwa razy zremisował z zespo-
łem FC Bramki w składzie; Kuba 
Łaszcz, Szymon Chilkiewicz, Mau-
rycy Prosiński i Bartek Łuczak (1 
br). Najlepszym strzelcem w tych 
meczach został Zachariasz Paw-
lak-Szuleta, zdobywca 3 bramek, 

najlepszym zawodnikiem uznano 
Szymona Hermanna, a najlepszym 
bramkarzem okazał się Piotr Kem-
piński.

W grupie obejmujących chłop-
ców z roczników 2007‒2008 ze-
spół FC Tanie Buty w składzie: Jan 

Sobieszek kpt. (2 br) Szymon Kar-
watka (6 br), Maks Palac, Franek 
Ziemniarski i Mateusz Stolarz (4 
br) pokonał cztery razy zespół FC 
Ulance, który wystąpił w składzie: 
Tomek Lisiecki, Czarek Gałęski (2 
br), Adam Korzycki, Karol Plasz-
czak (1br) i Sebastian Hermann. 
Najlepszym strzelcem turnieju zo-
stał Szymon Karwatka zdobywca 6 
bramek, najlepszym zawodnikiem 
uznano Jana Sobieszka, a najlep-
szym bramkarzem okazał się Fra-
nek Ziemniarski.

Na zakończenie obu turnie-
jów wszyscy wyróżnieni zawodni-
cy otrzymali pamiątkowe statuetki 
ufundowane przez Dyrektora GOKiS 
Kleszczewo Macieja Frąckowiaka.

Gminny Turniej z okazji za-
kończenia sezonu halowego 
2019‒2020 w Kleszczewie zorga-
nizował animator sportu na orli-
ku w Kleszczewie Zenon Piechoc-
ki przy pomocy trenera Tadeusza 
Płotki pełniącego rolę sędziego.

Z. Piechocki, M. Żelazek

turnieje piłki nożnej na zakończenie 
sezonu halowego 2019-2020

FC Po Nalewce

FC Dziki

FC TyskieFC Banany

FC Karły

FC Żubry

FC Kasztany
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Natomiast w turnieju finało-
wym, w którym wystąpiło 64 naj-
lepszych zawodników kraju za-
prezentował się Jakub Lamperski. 
Wywalczenie przez niego awansu 
do finałów było już dużym osią-
gnięciem. W turnieju doznał po-
rażek z zawodnikami z Zielonej 
Góry, Skierniewic, Strzelina i zajął 
57 m-ce.

w sępólnie krajeńskim:
Do Sępólna Krajeńskiego 

na eliminacje do finału III Grand 

Kategoria Mężczyzn urodzo-
nych w roku 2003 i starszych: 
I miejsce – Krzysztof Katafiasz; II 
miejsce – Daniel Welke; III miej-
sce – Jakub Budzyński

Wszyscy zawodnicy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi dy-
plomami oraz nagrodami ufun-
dowanymi przez organizato-
ra turnieju, tj. Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Kleszczewie, 
Sekcja Tenisa Stołowego. W Tur-
nieju finałowym o Puchar Wój-
ta zwyciężył Krzysztof Katafiasz. 

Organizatorzy dziękują Panu 
Wójtowi za coroczne wsparcie 
w organizacji zawodów i obec-
ność podczas ceremonii wręcza-
nia nagród. Wszystkim pracow-

nikom GOKiS zaangażowanym 
w organizację oraz zawodnikom 
dziękujemy za wspólną zabawę 
i rywalizację.

Organizatorzy – działacze 
Sekcji Tenisa Stołowego 

„Pionier” GOKiS Kleszczewo
Foto: Piotr Gomulak

7 marca na hali widowiskowo-
-sportowej GOKiS w Klesz-

czewie odbyła się już XXI edy-
cja Otwartych Mistrzostw Gminy 
Kleszczewo w Tenisie Stołowym 

o Puchar Wójta Gminy Kleszcze-
wo. W zawodach wzięło udział 43 
zawodników i zawodniczek, któ-
rzy rywalizowali w trzech kate-
goriach: Kobiet – open, Chłop-
ców do lat 16, oraz Mężczyzn 
urodzonych w roku 2003 i star-
szych. Zwycięscy poszczególnych 
kategorii rozegrali Turniej finało-

wy, w którym walczyli o Puchar 
ufundowany przez Wójta Gmi-
ny Kleszczeo Bogdana Kemnitza. 
Zawody przebiegały z radosnej 
atmosferze rywalizacji sportowej, 

w której najlepsi okazali się:
Kategoria Kobiet: I miejsce – 

Agata Klabińska; II miejsce – Ka-
rolina Przybylska; III miejsce – 
Zuzanna Wawrzyniak (Tulce);

Kategoria Chłopców do lat 16-
tu: I Miejsce – Kamil Kostyk; II 
miejsce – Adam Wojciak; III miej-
sce – Krzysztof Matkowski

turnieje ogólnopolskie

w luboniu:
W dniach 7‒9.02.2020 r. w Lu-

boniu odbyło się III Grand Prix 
Polski Juniorów. W turnieju elimi-
nacyjnym wśród 199 uczestników 
było dwóch przedstawicieli nasze-
go klubu: Lena Kasprzak oraz Bar-
tek Komosiński. Mimo dobrej gry 
nie udało się awansować do turnie-
ju finałowego, w którym prawo gry 
uzyskało 16 najlepszych zawodni-
czek i zawodników. Lena rozegra-

XXi Otwarte mistrzostwa Gminy Kleszczewo 
w tenisie stołowym

Wiadomości sekcji tenisa stołowego
ła trzy spotkania z zawodniczka-
mi z Krakowa; Gdańska i Gniezna, 
ponosząc porażki. Warto nad-
mienić, że dla Lenki był to jeden 
z etapów przygotowań do turnie-
ju w Jej kategorii wiekowej. Lenka 
była jedną z najmłodszych zawod-
niczek, gdyż w tej kategorii może 
występować jeszcze przez następ-
nych pięć sezonów. Bartek także 
rozegrał 3 spotkania ponosząc po-
dobnie jak Lena porażki z zawod-
nikami z Zduńskiej Woli; Włoda-
wy i Tarnowskich Gór.

Prix Polski młodzików w dniach 
6‒8.03.2020 r udała się czterooso-
bowa ekipa naszego klubu. Wśród 
66 zawodniczek wystąpiła Lena 
Kasprzak i Matylda Gomulak. Lena 
po pokonaniu w grupie zawodni-
czek z Brzegu Dolnego, Gostynia, 
Barcina po 3:0 awansowała do de-
cydującej gry o awans z zawodnicz-
ką z Sieradza, którą po wspaniałym 
pojedynku trzymającym w napię-
ciu do ostatniej piłeczki pokonała 
3:1 awansując do finału. Nie udało 
się awansować Matyldzie, która po-
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drojów, a w ostatnim pokonała 3: 
1 zawodniczkę z Siedlc zajmując 
49 m-ce.

ii liga kobiet
Zespół kobiet występujący w II 

lidze rozegrał w rundzie rewan-
żowej 3 spotkania na wyjeździe. 
W meczu z Gnieznem i Ostroro-
giem doznaliśmy porażek w sto-
sunku 8:2. W spotkaniach tych 
punkty dla naszego zespołu zdo-
była Kasprzak Lena i Surdyk 
Zuzanna po 1 w obu meczach. 
W spotkaniu z Trzemesznem 
drużyna przegrała 7:3, a punkty 
dla naszego zespołu wywalczyła 
Surdyk Zuzanna, Kasprzak Lena 
oraz debel Wawrzyniak – Surdyk 

po 1 pkt. W zespole zadebiuto-
wała Małgosia Majewska, która 
mimo dużej tremy zaprezentowa-
ła się bardzo dobrze. Do zakoń-
czenia rozgrywek pozostały jesz-
cze dwa spotkania z Obornikami 
i Poznaniem, w których wystąpi-
my jako gospodarze.

grand Prix wielkopolski
Do Poznania na III Grand Prix 

Wielkopolski młodzików, któ-
re odbyły się w dniu 15.02.2020 r 
udała się grupa 8 zawodników.

Wśród 31 uczestniczek na-
sze zawodniczki zaprezentowały 
się nieźle. Kasprzak Lena dotarła 
do finału, w którym uległa zawod-
niczce z Śmigla zajmując 2 m-ce. 

Bardzo ładnie zagrały pozostałe 
zawodniczki, które zajęły następu-
jące miejsca 13-Gomulak; 15-Ma-
jewska i 16-Biedna.

W kategorii chłopców, także 
wystąpiło 4 przedstawicieli nasze-
go klubu, którzy zajęli wśród 66 
zawodników następujące miejsca 
9-Wojciak Adam, 33-Matkowski 
Krzysztof, 34-Danielewicz Jan i 37 
był Sibila Marek.

Obecnie sekcja przygotowu-
je się do Mistrzostw Wielkopolski 
w różnych kategoriach wiekowych.

Leszek Hyżyk – trener sekcji 
tenisa stołowego „PIONIER” 

GOKiS Kleszczewo
Foto: Piotr Gomulak

niosła trzy porażki po bardzo wy-
równanych pojedynkach ze star-
szymi zawodniczkami z Siedlc; 
Działdowa i Łaskarzewa.

Wśród chłopców wystąpiło 103 
zawodników, gdzie reprezentował 
nas Wojciak Adam i Danielewicz 
Jan. Mimo niezłych występów 
doznali porażek, nie awansując 
do gier o awans. Należy nadmie-
nić, że dla Jasia i Matyldy był to, 
także jeden z etapów przygotowań 
do turnieju w młodszej kategorii 
żaków.

W finałach Kasprzak Lena roze-
grała w grupie bardzo wyrówna-
ne spotkania doznając jednak po-
rażek z zawodnikami z Gorzkowic 
3:2 i 3:1 z zawodniczką z Międzyz-



>>>

38

marzec-kwiecień   2020 r.>>>

38

spOrt / reKLama

Największym dorobkiem jak do tej 
pory może się pochwalić Tomasz 
Kaczor, wicemistrz świata z 2019 
roku C1 1000 m i wielokrotny olim-
pijczyk. Młodzi zawodnicy mają 
z kogo czerpać przykład na trenin-
gach. Krystian od dwóch lat jest pod 
opieką tego samego trenera, Dariu-
sza Bresińskiego. Treningi to nie tyl-

W niedzielę 16 lutego w hali 
sportowej Politechniki Po-

znańskiej (ul. Piotrowo 4) odbył 
się Puchar Polski na Ergometrach 
Kajakowych – 3. Mistrzostwa Pol-
ski na Ergometrach Kajakowych. 
Do stolicy Wielkopolski przyjecha-
li najlepsi kajakarze z całego kraju. 
Stypendysta Gminy Kleszczewo, 

Krystian Kubica, zdobył na tych za-
wodach srebrny medal na dystan-
sie 500 m. Wraz z kolegami z War-
ty zajęli wszystkie stopnie podium 
deklasując resztę Polski w swojej 
kategorii wiekowej. Sekcja kaja-
kowa klubu Warta w kanadyjkach 
od lat liczy się w rywalizacji nie 
tylko w najmłodszych kategoriach. 

Wicemistrzostwo polski Krystiana Kubicy 
na ergometrach Kajakowych

ko pływanie na wodzie, ale również 
siłownia, basen, biegi. Klub pro-
wadzi nabór całoroczny i zaprasza 
wszystkie chętne dzieci od 8mego 
roku życia do kontaktu z trenerką 
Ewą Bresińską-Krawiec pod nume-
rem telefonu 501 322 824.

Beata Kubica
Zdj. PhotoKubica 

TULCE

USŁUGI  
KRAWIECKIE 
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9
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WiaDOmOŚCi strażaCKie

•	 15 lutego jednostka OSP 
Kleszczewo została zadys-
ponowana do kolizji dro-
gowej na autostradzie A2 
(185 km, kierunek Warszawa) 

dwóch pojazdów typu bus. Je-
den z nich przewoził na lawe-
cie samochód osobowy, który 
na wskutek uderzenia dacho-
wał. Brak osób poszkodowa-

nych. Na czas działań przejazd 
odbywał się pasem awaryjnym. 
Na miejscu także: OSP Krzy-
żowniki-Śródka, JRG6, Policja, 
Patrol Autostradowy.

•	 19 marca jednostka OSP Krzy-
żowniki-Śródka została zadyspo-
nowana do pożaru gałęzi na rowie 
w miejscowości Śródka. Na miej-
scu także OSP Kleszczewo.

15 lutego – kolizja drogowa na autostradzie A2

19 marca – pożar gałęzi w Śródce
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WiaDOmOŚCi z Osp KrzyżOWniKi-ŚrODKa

Otrzymaliśmy bardzo przydatny dla nas prezent w postaci pięciu 
aparatów Fenzy dzięki dofinansowaniu od pomoc to moc – społeczna 

odpowiedzialność pzu na kwotę łączną 25.220 zł.
Bardzo dziękujemy firmie pzu!!!

Dnia 15.02. w naszej jedno-
stce odbyło się jak co roku 

zebranie sprawozdawcze podsu-
mowujące rok 2019. Swoją obec-
nością zaszczycili nas Wójt Gmi-
ny Kleszczewo, Prezes Gminny 
i Komendant Gminny. Dziękuje-
my wszystkim za przybycie.

zebranie sprawozdawcze

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

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

redaktor naczelny:

Maciej Frąckowiak

tel. 618 176 033 wew. 184

tel. 698 874 424

skład komputerowy:

Mariusz Mamet | Mac Map

Druk: CHROMA Żary

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

Gazetę oddano do druku 31 marca 2020 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać 
do redakcji najpóźniej do 27 kwietnia 2020 r.
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rzeniu wzięli przedstawiciele Stowa-
rzyszenia z dziewięciu województw, 
w tym również strażacy z OSP Ko-
morniki, będący aktywnymi wolon-
tariuszami tej organizacji.

dant Główny PSP, st. bryg. Andrzej 
Bartkowiak na ręce Prezesa, Pawła 
Gębalskiego przekazał dokument, 
poświadczający o swoim poparciu 
dla tych działań. Udział w tym wyda-

działań Ochotniczej Straży Pożarnej 
Grupy Ratownictwa Specjalistycz-
nego Strażacy Wspólnie przeciw 
Białaczce związanych z propagowa-
niem idei dawstwa szpiku. Komen-

WiaDOmOŚCi  z Osp KOmOrniKi

W połowie stycznia wraz z kole-
gą z klasy mieliśmy możliwość 

przeprowadzenia wywiadu oraz obej-
rzenia jednostki JRG – 6 na poznań-
skich Krzesinach. Wywiad ten został 
zadany jako praca domowa na zajęcia 
z języka polskiego i stał się możliwy 
dzięki uprzejmości dowódcy, st. kap. 
Tomasza Otłowskiego.

Już na samym wejściu przywitał nas 
pan kapitan i zaproponował obejrzenie 
jednostki oraz garażu. Z chęcią podą-
żyliśmy za nim. Najpierw obejrzeliśmy 
salę szkoleniową, w której znajdowały 
się różnego rodzaju mierniki, czujni-
ki oraz tabele. Dowódca wyjaśnił nam 
również w jaki sposób odczytywać 
tablice informacyjne, znajdujące się 
na cysternach. Następnie przeszliśmy 

do garażu, gdzie mieliśmy możliwość 
obejrzenia różnego rodzaju pojazdów 
strażackich. Pan kapitan pokazał nam 
i dość szczegółowo objaśnił wyposa-
żenie każdego z nich. Za jego pozwo-
leniem mogliśmy wejść do niektórych. 
Kolejnym punktem było przeprowa-
dzenie wywiadu. Przygotowaliśmy się 
do niego bardzo skrupulatnie, a pan 
kapitan nie uchylił się od odpowiedzi 
na którekolwiek z nich.

Na koniec byliśmy świadka-
mi alarmowego wyjazdu strażaków 
do pożaru.

Bardzo dziękujemy za poświęcony 
czas, możliwość spędzenia przyjem-
nego wieczoru w jednostce i pozna-
nia sposobu jej funkcjonowania.

Maciej Kucharski

Wizyta w jednostce JrG 6 
w poznaniu

zebranie sprawozdawcze

17 lutego w Komendzie Głów-
nej PSP w Warszawie odby-

ło się oficjalne przekazanie Patronatu 
Honorowego Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej dla 

21 lutego odbyło się Zebra-
nie Sprawozdawcze jed-

nostki OSP Komorniki. Udział 
w nim wzięli członkowie OSP 

i MDP oraz zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Kleszczewo, Bogdan 
Kemnitz, Prezes Zarządu Gmin-

patronat Honorowy

nego OSP, Jan Rajchelt, Komen-
dant Gminny OSP, Roman Ba-
ranowski, sołtys wsi Komorniki, 
Czesław Książkiewicz, Radna 

Regina Batycka oraz Prezes OSP 
GRS Strażacy Wspólnie przeciw 
Białaczce, Paweł Gębalski.

Stomatologia – protetyka

• Bezpłatne przeglądy (NFZ)
• Bezpłatne leczenie zębów (NFZ)

• Bezpłatne protezy (NFZ)
• RTG oraz pełen zakres  

usług odpłatnych.

Zapraszamy: pn-pt
tel. 61 817 64 68
kom. 515 121 645

Nagradowice 11, gmina Kleszczewo 
(budynek przychodni)

Poradnia  
Stomatologiczna  

SWARODENT
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nasze spraWy / reKLama

KrOniKa pOLiCyJna

•	 W czasie od dnia 15.02.2020 r. 
do dnia 07.03.2020 r. dotąd 
nieustalony sprawca dokonał 
kradzieży pojazdu m-ki Rover 
420 zaparkowanego na terenie 
MOP Tulce, powodując łącz-
ną wartość strat w wysokości 
3000 zł. Postępowanie prowa-
dzi KP Swarzędz.

•	 19.02.2020 r. w miejscowo-
ści Gowarzewo funkcjonariu-
sze OP Kleszczewo dokonali 
zatrzymania kierującej pojaz-
dem m-ki BMW, która to po-
siadała Sądowy zakaz kierowa-
nia pojazdami. Postępowanie 
prowadzi KP Swarzędz.

•	 22.02.2020 r. na drodze A2 
funkcjonariusze WRD KMP 
Poznań dokonali zatrzymania 
kierującego pojazdem m-ki Ci-
troen, który znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości. Postępowa-
nie prowadzi KP Swarzędz.

•	 22.02.2020 r. w miejscowo-
ści Gowarzewo funkcjonariu-
sze WRD KMP Poznań doko-
nali zatrzymania kierującego 
pojazdem m-ki Skoda, który 
to posiadał cofnięte upraw-
nienia do kierowania pojazda-
mi. Postępowanie prowadzi KP 
Swarzędz.

•	 28.02.2020 r. w miejscowości 
Gowarzewo funkcjonariusze 
OP Kleszczewo dokonali za-
trzymania mężczyzny posiada-
jącego przy sobie środki narko-
tyczne. Postępowanie prowadzi 
KP Swarzędz.

•	 8.03.2020 r. w miejscowo-
ści Komorniki dotąd nie-
ustalony sprawca dokonał 
przywłaszczenia telefonu ko-
mórkowego m-ki Huwawei 
P20 Pro o łącznej wartości strat 
2000 zł. Postępowanie prowa-
dzi KP Swarzędz.

•	 8.03.2020 r. na terenie MOP 
Krzyżowniki dotąd nieustalo-
ny sprawca dokonał kradzieży 
180 litrów oleju napędowego 
ze zbiorników zaparkowanych 
pojazdów ciężarowych o łącz-
nej wartości strat w wysokości 
913 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Swarzędz.

•	 14.03.2020 r. na terenie MOP 
Krzyżowniki dotąd nieustalo-
ny sprawca dokonał kradzieży 
200 litrów oleju napędowego 
ze zbiornika naczepy pojazdu 
ciężarowego o łącznej wartości 
strat w wysokości 1000 zł. Po-
stępowanie prowadzi KP Swa-
rzędz.

nUmeRy teleFonów 
kontaktowycH:
•	 ogniwo Prewencji w klesz-

czewie przy ul. Sportowej 3, 
tel. 61‒84‒132‒90

•	 komisariat Policji w swa-
rzędzu przy ul. Grudzińskiego 
30a, tel. 61‒84‒148‒00

Dzielnicowi na teRenie 
gminy kleszczewo:
•	 Kierownik Ogniwa Pre-

wencji w Kleszczewie: p.o. 
sierż. szt. marcin Pakul-
ski, tel. 61‒84‒132‒90 lub 
519‒064‒718

•	 st. sierż. tobiasz leśnia-
rek – od dnia 01.06.2019r 
dzielnicowy wszystkich miej-
scowości na terenie gmi-
ny Kleszczewo (z wyjątkiem 
miejscowości Tulce), realizu-
je plan działania prioryteto-
wego w zakresie ograniczenia 
liczby przestępstw kradzie-
ży z włamaniem na terenie 
miejscowości Gowarzewo, tel. 
61‒84‒132‒90 lub tel. służb. 
519‒064‒677

•	 Nowy plan priorytetowy: st. 
sierż. tobiasz leśniarek 
– dzielnicowy miejscowości 
Tulce realizuje plan działa-
nia priorytetowego w zakre-
sie ograniczenia przestępstw 
polegających na kradzieży ele-
mentów wyposażenia pojaz-
dów na terenie miejscowości 
Tulce, tel. 61‒84‒132‒90 lub 
tel. służb. 786‒936‒066

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

Sporządził:
sierż. szt. Marcin Pakulski 
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rOzryWKa

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 27 kwietnia 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że prze-
słanie 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 „Na dwoje babka wró-
żyła”, wylosowała Marta Borkowska 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:
AIDS, BŁONICA, CHOLERA, DŻUMA, EBOLA, GRYPA, MALARIA, 

ODRA, TĘŻEC, WĄGLIK.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.

a c i N O Ł B k

i i H a R D O i

R c D O a w a  L

a e Ż s L i  P G

L Ż U R O e Y  Ą

a Ę M  U B s R w

M T a Y e  G  a

swoje usługi poleca i świąteczne życzenia wielkanocne  przesyła właścicielka salonu Fryzjerskiego i solarium – 
Justyna Ławniczak – tulce ul. Fiołkowa 2, tel. 516 76 77 66 – sponsor nagrody za rozwiązanie hasła krzyżówki

KrzyżÓWKa ŚWiąteCzna

2. Rozwiąż sudoku:

3 1 2 5 8

2 1 8 7

9 8 3 6

1 9 5 3 2

2 4 6 1 7

3 1 6

2 4 7 5 1

9 7 8 4

5 8 3 6 9




