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COVID 19 NADAL 
W NATARCIU

Pomimo upływu czasu korona-
wirus nie składa broni, a wprost 
przeciwnie – to teraz notowane 
są kolejne rekordy zachorowań 
w kraju, niestety wśród zarażonych 
znalazło się także pięć osób z tere-
nu naszej Gminy, która była dotąd 
wolna od tej choroby. Na szczęście 
już trzy z nich wyzdrowiały, z po-
mocy szpitalnej skorzystały dwie 
osoby. Niezmiennie sytuacja jest 
dynamiczna i informacji na temat 
stanu pandemii i obowiązujących 
obostrzeń musimy na bieżąco szu-
kać w mediach ogólnopolskich. 
W wymiarze lokalnym źródłem 

oficjalnych informacji jest stro-
na www.kleszczewo.pl oraz gmin-
na strona na portalu Facebook. 
W nagłych przypadkach informa-
cje mogą być przesłane przy po-
mocy gminnych komunikatorów 
sisms oraz Mobis. Niestety nadal 
wielu mieszkańców nie korzysta 
z tych źródeł informacji. Aby ko-
munikat z Urzędu Gminy mógł 
być przekazany odbiorcy, musi on 
się zarejestrować- wyrazić zgodę 
na otrzymywanie komunikatów. 
Informacja jak to zrobić ukazuje 
się już od kilku lat nieomal w każ-
dym wydaniu „S”.

Dotychczasowe doświadcze-
nia pokazują, że wirus jest nie-
zwykle groźny, jednak przy za-
chowaniu zalecanych obostrzeń 
jest szansa na uniknięcie zakaże-
nia. Niestety wiele osób jest prze-
konanych, że zagrożenie ich nie 
dotyczy i nie uznaje wydawanych 
zaleceń. Pomimo, że restrykcje zo-
stały znacznie ograniczone (być 
może nadmiernie), to wielu i tak 
ich nie przestrzega. Być może fakt, 
iż również w naszej gminie poja-
wiły się osoby zakażone zadziała 
otrzeźwiająco. Pamiętajmy – chro-
niąc siebie, chronimy innych: swo-
ich bliskich, współpracowników, 
a także tych, którzy mogą być dla 

nas ostatnią deską ratunku. Naj-
trudniejsze zadanie w walce z tym 
śmiertelnym zagrożeniem mają 
do spełnienia pracownicy służby 
zdrowia. Dziękujemy za ich pra-
cę z narażeniem własnego zdrowia 
i życia. Te osoby są także wśród 
nas, to mieszkańcy naszej Gminy, 
niech w miejscu zamieszkania czu-
ją się bezpiecznie.

COVID 19 A OTWARCIE 
SZKÓŁ

Dużym wyzwaniem w trak-
cie pandemii jest otwarcie szkół. 
Praktycznie przez cały okres trwa-
nia zagrożenia szkoły pozostawały 
zamknięte. O pierwszym w Polsce 
zakażeniu koronawirusem po-
informowano 4 marca br., a już 
12 marca, rząd w ramach dzia-
łań profilaktycznych podjął de-
cyzje o zamknięciu szkół. Później 
odblokowano jedynie przedszko-
la, przy niewielkim zainteresowa-
niu ze strony rodziców korzysta-
niem z tych placówek. W szkołach 
uruchomiono jedynie zajęcia kon-
sultacyjne. Przedłużająca się kwa-
rantanna społeczna spowodowa-
ła, że podjęto nauczanie zdalne. 
Naturalnym powodem przedłuże-
nia zamknięcia placówek był okres 
wakacji szkolnych.

Przed uczniami, kadrą peda-
gogiczną i pracownikami obsługi 
szkół czas powrotu. Zadaniem nas 
wszystkich jest zadbanie by prze-
bywanie w szkole było bezpieczne.

Jakich zmian należy się spodzie-
wać od początku roku szkolnego?

Na wstępie dojazdy do szkół. 
Kursy autobusów, którymi dojeż-
dża najwięcej uczniów zostaną 
zdublowane, tak aby maksymal-
nie ograniczyć kontakt. O dodat-
kowych autobusach uczniowie 
zostaną poinformowani, tak aby 
były równomiernie wykorzysta-
ne dostępne miejsca. Obecnie 
do dyspozycji pasażerów jest poło-
wa wszystkich dostępnych miejsc 
(stojących i siedzących), przy czym 
miejsc siedzących może być zaję-
tych jedynie 50%. W zależności 
od typu autobusów w pojazdach 
użytkowanych w naszej komu-
nikacji może znajdować się jed-
nocześnie ok. 45 do 50 osób. Nie 
należy także zapominać o założe-
niu maseczki. Odpowiedzialność 
za złamanie tych zasad ponosi pa-
sażer – za nieprzestrzeganie prze-
pisów grozi kara. Uczniowie będą 
również poinformowani o miej-
scu wsiadania i wysiadania z auto-
busów w rejonie szkoły. To szcze-
gólnie ważne w przypadku szkoły 
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na przygotowała, podobnie jak 
w przypadku ulic osiedlowych, 
a wcześniej, jak w przypadku ul. 
Swarzędzkiej, projekt kanalizacji 
sanitarnej. Tak dłuży zakres bu-
dowy sieci kanalizacyjnych bez 
wsparcia zewnętrznego to olbrzy-
mie wyzwanie dla budżetu Gmi-
ny, zwłaszcza że w trakcie budowy 
jest oczyszczalnia ścieków, a także 
odcinki kanalizacji i wodociągów 
powstające z udziałem środków 
WRPO oraz ogromny projekt ko-
munikacyjny.

JESZCZE JEDEN 
GIGANTYCZNY 
PROJEKT UNIJNY

Po trzech latach oczekiwania do-
czekaliśmy się pozytywnego roz-
strzygnięcia kolejnego wniosku 
o dotację z budżetu UE. Biorąc pod 
uwagę okres przygotowania projek-
tów i dokumentacji temat jest jesz-
cze co najmniej dwa lata starszy.

Tytuł projektu to „Włączenie 
społeczne mieszkańców Gminy 
Kleszczewo poprzez rewitalizację 
miejscowości Komorniki oraz Na-
gradowice.” Źródłem wsparcia jest 
Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014‒2020, 
Poddziałanie 9.2.1. „Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów wiej-
skich, poprzemysłowych i powoj-
skowych”.

Wartość całego zadania wyno-
si 5.371.628,31 zł, w tym dotacja 
z WRPO 4.127.022,03 zł. Wpraw-
dzie wnioskowana kwota opiewa-
ła na sumę 4.565.884,06 zł, a więc 
na pełną pulę dostępnego dofinan-
sowania w tym programie, tj. 85%, 
to jednak, przynajmniej na razie 
wysokość dofinansowania musiała 
zamknąć się na poziomie 76,83%. 

c.d. na str. 4 >>> 

w Kleszczewie, gdzie trwa przebu-
dowa ul. Sportowej wraz z zjazda-
mi do szkoły – tutaj wykorzystane 
zostaną możliwości węzła prze-
siadkowego. By uniknąć zbędnych 
kontaktów wskazane jest korzysta-
nie z własnych środków komuni-
kacji.

Do szkoły uczniowie będą wcho-
dzić przypisanymi dla poszczegól-
nych klas wejściami. Przy wejściu 
należy się liczyć z pomiarem tem-
peratury, aż do zajęcia miejsca 
w ławce zaleca się pozostać w ma-
seczce. Z maseczek zaleca się rów-
nież korzystać każdorazowo przy 
wyjściu poza klasę. Poszczegól-
ne klasy z założenia mają przeby-
wać w przypisanej sobie sali lek-
cyjnej, w zorganizowany sposób 
będą korzystali z przerw, jak rów-
nież z powierzchni wspólnych, 
w tym biblioteki, pracowni spe-
cjalistycznych, stołówki, świetlicy 
itp. Oczywiście pobyt w świetlicy 
powinien być zarezerwowany dla 
uczniów, którzy nie mają możliwo-
ści udać się do domu natychmiast 
po zakończeniu zajęć. Niestety, tak 
długo jak nie zostanie zniwelowa-
ne zagrożenie zakażeniem zosta-
ną ograniczone zajęcia dodatkowe. 
Dotyczy to min. nauki pływania, 
czy realizacji programów takich 
jak Liga e-szkoła. Uprzejmie pro-
szę o stosowanie się do wszelkich 
zaleceń mających na celu ograni-
czenie rozprzestrzenienie się cho-
roby na terenie naszej Gminy.

UCZNIOM BILETY KUPI 
GMINA

Od 1 października 2020 r. ucznio-
wie szkół podstawowych, których 
siedziba znajduje się na terenie 
Poznania lub gmin objętych po-

rozumieniami międzygminnymi 
(w tym m.in. Kleszczewo) będą mo-
gli korzystać z rocznego biletu spe-
cjalnego (który zastąpi dotychcza-
sowe uprawnienie do bezpłatnych 
przejazdów). Będzie on obowiązy-
wał od 1 października do 30 wrze-
śnia 2021 roku na strefę A+B+C+D 
w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc). 
Ponieważ już od wielu lat ucznio-
wie naszej Gminy korzystali z bez-
płatnych przejazdów, Gmina za-
mierza powrócić do wykupywania 
biletów uczniom, których rodzice 
bądź prawni opiekunowie rozlicza-
ją swój PIT na terenie Gminy Klesz-
czewo. Wprowadzenie bezpłatnych 
przejazdów dla w/w dzieci umoż-
liwi im również korzystanie z zajęć 
kulturalnych, sportowych i poza-
lekcyjnych oferowanych przez gmi-
nę, a także przejazdy środkami 
komunikacji na terenie objętym 
porozumieniem komunikacyjnym, 
którego administratorem jest ZTM 
w Poznaniu.

Wszyscy uczniowie, którzy chcą 
mieć zapewniony bezpłatny trans-
port w ramach specjalnego rocz-
nego biletu szkolnego w roku 
szkolnym 2020/2021, są zobowią-
zani dostarczyć do sekretariatu 
szkoły do dnia 11.09.2020:
•	 oświadczenie rodzica/opieku-

na prawnego posiadacza kar-
ty PEKA o rozliczeniu podat-
ku od osób fizycznych na rzecz 
gminy Kleszczewo, które do-
stępne będzie na stronach inter-
netowych szkół oraz na stronie 
Urzędu Gminy Kleszczewo,

•	 kartę PEKA,
•	 ważną legitymację szkolną – 

z aktualną pieczątką szkoły
Kartę PEKA można wyrobić on-

-line: https://www.peka.poznan.pl/
web/portal/jak-uzyskac-karte oraz 
odebrać w Zakładzie Komunalnym 
w Kleszczewie lub innych punk-
tach na terenie Miasta Poznania: 
https://www.peka.poznan.pl/web/
portal/punkty-obslugi-klienta.

FDS ZMIENIA OSIEDLE 
W GOWARZEWIE

Fundusz Dróg Samorządowych 
to najbardziej skuteczne krajowe 
źródło finansowania budowy dróg 
gminnych. Tajemnica sukcesu 
tego pomysłu jest prosta – to wła-
ściwa do skali potrzeb pula pienię-
dzy przeznaczana na ten cel przez 
obecny rząd. Nie zmieniły się za-

sady finansowania, ale zmieniła 
się wielkość kwot w budżecie Pań-
stwa. Po pozytywnym rozstrzy-
gnięciu wniosku o dofinansowanie 
ulicy Waniliowej w Gowarzewie, 
podobnym sukcesem zakończy-
ły się starania o środki na ul. Mię-
tową. Umowę w sprawie wsparcia 
tej inwestycji przez Państwo pod-
pisano w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu 21 lipca br. Kolejnym 
celem są ulice na tym samym go-
warzewskim osiedlu – Szałwiowa 
oraz fragment Lawendowej po-
między skrzyżowaniem z ul. Szał-
wiową, a skrzyżowaniem z ul. 
Waniliową – na ten zakres został 
złożony wniosek do przyszłorocz-
nego rozdania Funduszu. Dofi-
nansowanie tych inwestycji z bu-
dżetu Państwa sięga 50% kosztów. 
Wraz z budową ulic powstaną 
chodniki i kanalizacja deszczowa. 
W ulicach budowana jest również 
kanalizacja sanitarna – niestety 
ta część inwestycji nie jest objęta 
dofinansowaniem z FDS i wpły-
wa na znaczne podwyższenie i tak 
niemałych kosztów, a na możli-
wość korzystania z kanalizacji mu-
simy poczekać do czasu jej podłą-
czenia do oczyszczalni.

Dodatkowe środki z budżetu 
Państwa, w ramach kolejnego rzą-
dowego programu: Funduszu In-
westycji Lokalnych, dają szansę 
na pozytywną odpowiedź na zgła-
szany od lat przez Gminę wnio-
sek w sprawie budowy ulicy Sie-
kiereckiej w Gowarzewie. Zostały 
już podjęte rozmowy z Powiatem 
Poznańskim dotyczące blisko ki-
lometrowego odcinka tej drogi. 
Zabiegając o wybudowanie przez 
Powiat ze środków z FIS tej waż-
nej komunikacyjnie ulicy Gmi-

Podpisanie umowy na budowę ul. Miętowej
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6 mld zł. Ta pula środków bę-
dzie jednak przyznawana w ra-
mach wyznaczonych kryteriów, 
a więc środki trafią do najlepiej 
ocenionych projektów.

WKRÓTCE 
BUDOWA ŚCIEŻKI 
Z KLESZCZEWA
 DO NAGRADOWIC

Rozstrzygnięty został przetarg 
na budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej z Kleszczewa do Nagrado-
wic. Brak tego typu infrastruk-
tury, a chociażby bezpiecznego 
pobocza, nie mówiąc już o zagro-
żeniach na skrzyżowaniu w re-
jonie Nagradowic były przyczy-
ną kilku wypadków śmiertelnych 
przy drodze wojewódzkiej nr 434. 
W ramach inwestycji powstanie 
1330m ciągu pieszo-rowerowe-
go, a także parking dla rowerów 
w rejonie przychodni lekarskiej 
w Nagradowicach. Newralgicz-
ne miejsca zyskają oświetlenie, 
a na przejściu dla pieszych w rejo-

dów, na którą przeznaczono 
wstępnie w skali kraju 6 miliar-
dów zł. Źródłem finansowania 
jest Fundusz Przeciwdziałania 
Covid-19. Kryterium podzia-
łu środków stanowi wysokość 
środków przeznaczonych na in-
westycje oraz zamożność gmin 
i powiatów. Wysoki poziom in-
westycji w naszej gminie spra-
wił, że kwota dotacji jest dla nas 
bardzo korzystna. Na obecnym 
etapie wsparcie traktujemy jako 
zabezpieczenie realizacji już za-
planowanych inwestycji. O za-
łożeniach funduszu pomocy dla 
gmin i powiatów poinformo-
wał podczas spotkania z samo-
rządowcami w Środzie WLKP 
Premier Mateusz Morawiecki. 
Promesę przyznanej kwoty do-
starczył do naszej Gminy poseł 
Bartłomiej Wróblewski.

Bardzo dobry odbiór tego 
programu sprawił, że rząd po-
stanowił podwoić wysokość po-
mocy dla samorządów o kolejne 

>>> c.d. ze str. 3  

Być może Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach prze-
sunięć środków wygospodaruje 
brakującą nam sumę zwłaszcza, 
że ceny od czasu przygotowania 
wniosku znacząco wzrosły.

Jakie przedsięwzięcia przewi-
duje projekt? Bardzo ważne tema-
ty z punktu widzenia Nagradowic 
i Komornik. Nagradowice od lat 
cierpią na brak miejsca na orga-
nizację spotkań wiejskich. Po-
mieszczenia na zebrania wiejskie 
każdorazowo użyczała Poznańska 
Hodowla Roślin. W ramach pro-
jektu powstanie świetlica wiej-
ska. Działka pod budowę zo-
stała pozyskana już wcześniej 
nieodpłatnie od KOWR (Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa). W ramach przygotowań tej 
inwestycji do terenu budowy zo-
stała już doprowadzona kanali-
zacja sanitarna. Obiekt posiada 
wszelkie niezbędne do rozpoczę-
cia budowy dokumenty, włącznie 
z pozwoleniem na budowę.

Komorniki posiadają wpraw-
dzie świetlicę, jednak wybudowaną 
w czasach gdy dostępne były mate-
riały, które dzisiaj nadają się jedy-
nie do wymiany, stąd też konieczny 
jest remont kapitalny. Najbardziej 
skorzystają strażacy, którzy będą 
korzystać z wygospodarowanych 
na ich potrzeby nowych pomiesz-
czeń sanitarno-szatniowych. War-
to przypomnieć, że dzięki wsparciu 
rządowemu OSP Komorniki ode-
brała niedawno nowoczesny wóz 
ratowniczo-gaśniczy.

Z następnego przedsięwzię-
cia w ramach prezentowanego 
programu będą mogli się cieszyć 

wszyscy mieszkańcy Gminy, nie 
tylko z Komornik. Rewitalizacja 
zabytkowego parku, to już trze-
ci w naszej gminie projekt, który 
pozwoli na przywrócenie dawne-
go blasku (ale w nowoczesnej sza-
cie) kolejnemu pięknemu niegdyś 
parkowi.

Rewitalizacja przestrzeni, 
to główny cel wsparcia unijnego, 
które ma podnieść atrakcyjność 
odnawianego obszaru, stąd też 
ostatnie z pakietu działań rów-
nież dotyczy odnowy obiektu, 
a konkretnie stawu wiejskiego. 
Staw w Komornikach zostanie 
oczyszczony i wzbogacony w cie-
kawy element architektoniczny, 
a na brzegu pojawią się elemen-
ty placu zabaw. W przypadku 
Komornik jest już gotowe po-
zwolenie na przebudowę straż-
nicy ze świetlicą, natomiast park 
i staw będą rewitalizowane w try-
bie zaprojektuj i wybuduj. Na eta-
pie składania wniosku przygoto-
wana była koncepcja wykonania 
prac. Niestety system zaprojektuj 
i wybuduj nie uwzględnia moż-
liwości wcześniejszego skom-
pletowania dokumentacji, stąd 
pomimo upływu czasu nie było 
możliwe przygotowanie projek-
tów technicznych, a więc upłynie 
jeszcze sporo czasu na przygoto-
wania do rozpoczęcia zadania.

TARCZA DLA 
SAMORZĄDÓW

Kwota 2.103.427 zł zosta-
ła przyznana Gminie w ramach 
rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Fundusz to ele-
ment tzw. Tarczy dla samorzą- Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sportowej

Wizualizacja świetlicy w Nagradowicach Premier Mazowiecki prezentował FIL w Środzie Wlkp
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W Komornikach firma EURO-

NYL INVEST Sp. z o.o., ul. Karo-
la Marcinkowskiego 1, ze Środy 
Wlkp. projektuje na działce nr 143 
(7,6683 ha) budowę budynku hali 
magazynowo-produkcyjnej z czę-
ścią biurową oraz niezbędną in-
frastrukturą towarzyszącą. Dzia-
łalność nowopowstałego zakładu 
będzie polegała na wytwarzaniu 
elementów tworzyw sztucznych 
z granulatów metodą wtrysku.

Z rozbudową mamy również 
do czynienia w przypadku działki 
nr 80/40 w Nagradowicach. Fir-
ma Aluplast kontynuuje przygo-
towania do budowy zakładu pro-
dukcji profili okiennych. Obecnie 
funkcjonuje już część magazyno-
wo-biurowa, działająca na rzecz 
zakładu produkcyjnego zlokalizo-
wanego w Poznaniu.

W Komornikach już na etapie 
inwestycji jest zakład w którym 
produkowane będą tzw. adiuwan-
ty, tj. środki wspomagające działa-
nie środków ochrony roślin. Efek-
tem działania tych produktów jest 
zmniejszenie napięcia powierzch-
niowego cieczy na powierzchni 
roślin, co ułatwia dostęp skład-
ników zawartych w preparatach 
ochrony roślin. Inwestorem jest 
firma SMP Agro Sp. z o.o. s.k. 
z Poznania. Zajmowany przez fir-
mę teren obejmuje działki o nr 
93/28,93/33, 93/34, 114/8, 114/9, 
116/17 (razem: 0,7686 ha).

Szczegóły inwestycji można 
znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Klesz-
czewo pod adresem: http://bip.
kleszczewo.pl/?c=616

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

W Śródce projekt przygoto-
wywany przez Hoppecke Baterie 
Polska Sp. z o.o., na ul. Logistycz-
nej 10. To przebudowa i rozbu-
dowa budynku produkcyjno-ma-
gazynowego z częścią biurową 
projektowana na terenie obejmu-
jącym działki o numerach ewi-
dencyjnych: dz. nr ew. 6/10, 6/15 
i 6/16 obr. Śródka (razem: 9,2912 
ha). W rozbudowywanej części 
zakładu zostanie uruchomiona 
produkcja baterii akumulatorów, 
wykonywanych w technologii 
cienkiej płyty. Przedsięwzięcie 
będzie realizowane w 3 etapach.

nie skrzyżowania drogi 434 z dro-
gą Nagradowice-Bugaj powstanie 
sygnalizacja świetlna wzbudza-
na przez pieszych i rowerzystów. 
Dodajmy, że w trakcie przebudo-
wy jest ulica Sportowa w Klesz-
czewie. W ramach tej inwestycji 
powstaje także ścieżka rowerowa 
o długości ponad 800m. Powsta-
jąca trasa dla rowerzystów będzie 
więc miała łącznie ponad 2 km. 
Obie inwestycje powstają dzięki 
dotacjom z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego 2014‒2020.

„SZATNIA NA MEDAL” 
W TULCACH

29 lipca w hali sportowej 
w Tulcach miało miejsce pod-
pisanie umowy, której przed-
miotem jest udzielenie przez 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego dotacji na remont 
pomieszczeń zaplecza hali wido-
wiskowo-sportowej w Tulcach. 
Wsparcie zostało udzielone w ra-
mach trzeciej edycji Programu 
„Szatnia na Medal”. Koszt cało-
ści zadania wynosi 128 082,00 zł, 
w tym dofinansowanie z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego 
wyniesie 64 000,00 zł.

Z ramienia Województwa 
Wielkopolskiego Umowę podpi-
sała Paulina Stochniałek – Czło-
nek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, z upoważnienia 
Skarbnika Gminy Kleszczewo – 
Agata Kaczmarek oraz w imie-
niu organu wykonawczego – ni-
żej podpisany. W uroczystości 
uczestniczyli również dyrektorzy 
GOKIS (administrator obiektu) 
oraz ZS w Tulcach (reprezentują-
cy głównych użytkowników).

Prezentacja autobusu Solaris Urbino 12 na węzłach przesiadkowych w Tulcach 
i w Kleszczewie

SOLARIS URBINO 12 
W KLESZCZEWIE

11 lipca, na węzłach przesiad-
kowych w Tulcach i w Kleszczewie 
miała miejsce prezentacja jednego 
z 2 nowych autobusów, które po-
większyły flotę pojazdów, którymi 
będą podróżować pasażerowie ko-
munikacji Gminy Kleszczewo. Za-
interesowane osoby miały moż-
liwość zapoznać się z pojazdami 
od zewnątrz i wewnątrz, dla zwie-
dzających były przygotowane tak-
że gadżety. Chętni mieli również 
możliwość skorzystania z krótkiej 
przejażdżki. Gmina zakupiła 8 au-
tobusów Solaris Urbino 12 oraz je-
den Solaris Urbino 10,5. Dostawa 
kolejnych 4 sztuk autobusów So-
laris Urbino 12 jest zaplanowana 
na początek listopada br.

INWESTYCJE 
GOSPODARCZE NA 
TERENIE GMINY

Na terenie Gminy Kleszczewo 
w fazie realizacji bądź przygotowań 
(min. procedury środowiskowe) są 
inwestycje o charakterze gospodar-
czym. Wśród największych przed-
sięwzięć są:

Podpisanie umowy w tueleckiej hali sportowej Budowa zakładu firmy SMP Agro Sp. z o.o. s.k.
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FOTOREPORTAŻ Z PLACÓW BUDÓW

Budowa zaplecza komunikacji gminnej

Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach, Kleszczewie, Komornikach, Krerowie, 
Taniborzu i Ziminie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Kleszczewie

Zaplecze komunikacji – budynek garażowyBudowa siedziby OPS i Policji

Budowa garaży dla nowych autobusów Wnętrze hali autobusów
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FOTOREPORTAŻ Z PLACÓW BUDÓW

Budowa ulicy Sportowej

Wsparcie z budżetu Gminy w ramach realizacji programu ochrony zabytków Remont szatni w Tulcach

Budowa ul. Sportowej – ściezka rowerowa wraz z chodnikiem

Budowa oczyszczalni scieków w Nagradowicach Wnętrze reaktora oczyszczalni ścieków

Budowa reaktora oczyszczalni ściekówOczyszczalnia ścieków w Nagradowicach
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nOWE ZASADy 
POSTĘPOWAniA Z ODPADAmi 
nA TEREniE Zm gOAP

Już od 1 września br. na terenie gmin należących do związku 
międzygminnego goaP zaczną obowiązywać nowe zasady 
postępowania z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które jeszcze 
w ubiegłym roku zostały uchwalone przez sejm (tj. nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszy-
scy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektyw-

nej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i two-
rzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią 
odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpa-
dy zmieszane. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim 
obszarze należy zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segrega-
cji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez jed-
ną osobę, może rodzić konsekwencje dla pozostałych mieszkańców 
bloku w postaci podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpada-
mi. Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, którą muszą pod-
jąć właściciele nieruchomości niezamieszkanych (w tym ROD-ów), 
w zakresie określenia, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorga-
nizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy 
też poza nim.

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania od-
padami od 1 września 2020 r. znajdą Państwo na naszej stronie inter-
netowej: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-
-systemu-od-1-wrze%C5%9Bnia-2020 

USŁUGI  
KRAWIECKIE 
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

Z obrad Rady gminy

24 czerwca 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Kleszczewo, 
na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała Nr XX/148/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wo-
tum zaufania

2. Uchwała Nr XX/149/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

3. Uchwała Nr XX/150/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Kleszczewo za 2019 r.

4. Uchwała Nr XX/151/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy ko-
misji Rady Gminy na II półrocze 2020r.

5. Uchwała Nr XX/152/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy na II półrocze 2020r

6. Uchwała Nr XX/153/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, 
obręb Tulce

7. Uchwała Nr XX/154/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.

8. Uchwała Nr XX/155/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 
Kleszczewo

9. Uchwała Nr XX/156/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
Kleszczewo

10. Uchwała Nr XX/157/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2020r.

11. Uchwała Nr XX/158/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020‒2040

12. Uchwała Nr XX/159/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie za-
sad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. Uchwała Nr XX/160/2020 w sprawie nabycia na własność Gminy 
Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.

Z posiedzeń komisji Rady gminy

Przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finan-

sowo – Gospodarczej w dniu 16 czerwca 2020 r. było:
•	 Omówienie wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
•	 Raport o stanie Gminy za rok 2019
•	 Ustalenie planów pracy Komisji na II półrocze 2020 roku.
•	 Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

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 27 sierpnia 2020 r., a materiały do kolejnego numeru prosimy nadsyłać 
do redakcji najpóźniej do 21 września 2020 r.



<<<

9

lipiec-sierpień 2020 r. Urząd gminy informUje <<<

9



>>>

10

lipiec-sierpień  2020 r.>>>

10

URZąD gminy inFORmUjE

Jeśli zastanawiasz się, jak pra-
widłowo ją prowadzić oraz 

gdzie wrzucić lub komu przeka-
zać zgromadzone odpady, odpo-
wiadamy poniżej.

selektywna zbiórka 
odpadów, czyli…

Mimo, iż segregowanie odpa-
dów powstających w naszych do-
mach może wydawać się żmud-
ne i pracochłonne, zapewniamy, 
że przy odrobinie chęci oraz do-
brej organizacji wcale nie musi 
być trudne. Co zatem powinni-
śmy wiedzieć, aby robić to po-
prawnie? Po pierwsze, selektyw-
na zbiórka polega na oddzieleniu 
surowców od odpadów, które nie 
nadają się do powtórnego prze-
tworzenia. Po drugie, pamię-
tajmy, aby przed wrzuceniem 
zgniatać odpady opakowanio-
we (np. kartony po soku, butel-
ki PET) oraz aby do pojemnika 
na selektywną zbiórkę nie trafia-
ły odpady z zawartością. Co waż-
ne, nie ma także konieczności 
mycia opakowań!

Po trzecie, bioodpady nale-
ży gromadzić w workach papie-
rowych lub biodegradowalnych 
i kompostowalnych. Workom 
z tworzyw sztucznych w brązo-
wych pojemnikach mówimy sta-
nowcze nie!

gdzie wrzucić, komu 
przekazać?

Tym, którzy segregują przy-
pominamy, zaś tym niesegregu-
jącym wyjaśniamy, że na terenie 
ZM GOAP selektywna zbiór-
ka odbywa się z podziałem na 5 
frakcji tj.: papier, metale i two-
rzywa sztuczne, szkło, bioodpa-
dy, odpady zmieszane (resztko-
we). Ale po kolei.

Do niebieskiego pojemnika 
lub worka trafia m.in. papier, 
kartony, tektura, ulotki, gazetki, 
katalogi, a także zeszyty, książki 
czy papierowe worki oraz torby. 
Ważne, by nasze odpady nie były 
mokre, zabrudzone lub zatłusz-
czone, dlatego pojemnik na pa-
pier to nie miejsce dla zużytych 
chusteczek higienicznych, papie-
ru po maśle, papierowych ręcz-
ników. Do papieru nie wrzucamy 
także paragonów.

Selektywna zbiórka odpadów staje się obowiązkiem!
od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa dla każdego mieszkańca zm goaP.

Z kolei metale i tworzywa 
sztuczne wrzucamy do pojem-
nika lub worka w kolorze żół-
tym. Bez wahania możemy umie-
ścić w nim: zgniecione i zakręcone 
butelki po napojach, aluminiowe 
puszki, kapsle, zakrętki od sło-
ików, opakowania po środkach 
czystości czy dezodorantach i ae-
rozolach. To także właściwe miej-
sce dla czystego styropianu opa-
kowaniowego, kartonów po mleku 
i sokach, folii aluminiowej. A cze-
go tam nie umieszczać? Zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD, 
blistrów po lekach i zużytych arty-
kułów medycznych, baterii i aku-
mulatorów. Nie wrzucamy tam 

również części samochodowych, 
opakowań po olejach silnikowych 
lub puszek po farbach i lakierach.

W zielonym pojemniku lub 
worku gromadzimy opakowania 
szklane tj. szklane butelki i sło-
iki po napojach oraz żywności. 
Możemy wrzucić tam także opa-
kowania po kosmetykach (tylko 
części szklane). Absolutnie nie 
wrzucamy: porcelany oraz fa-
jansu, szkła: okularowego, żaro-
odpornego, luster, a także: szyb 
okiennych i zbrojonych, reflek-
torów, żarówek i świetlówek oraz 
zniczy z zawartością wosku!

Co zatem powinno trafić 
do odpadów zmieszanych (reszt-

kowych)? Pieluchy jednorazowe, 
artykuły higieniczne, ceramika, 
lustra, worki z odkurzacza, to te 
odpady, które wrzucamy do czar-
nego pojemnika. Do odpadów 
zmieszanych (resztkowych) za-
liczamy również: zatłuszczony 
papier po maśle, niedopałki pa-
pierosów, kości oraz odpadki 
od ryb i mięsa. Myli się jednak 
ten, kto uważa, że czarny pojem-
nik jest na wszystkie pozosta-
łe odpady. Nie możemy wrzucić 
do niego np. gruzu, farb i roz-
puszczalników, świetlówek i ża-
rówek energooszczędnych, bate-
rii czy akumulatorów.

a co z pozostałymi 
odpadami?

Rozwiązań jest kilka. Odpa-
dy wystawkowe (dawniej proble-
mowe), możemy bezpłatnie od-
dać do PSZOK

(na Gratowisko) lub wysta-
wić, w zabudowie jednoro-
dzinnej, przed nieruchomość, 
natomiast, w zabudowie wielo-
rodzinnej, w miejscu gromadze-
nia odpadów (MGO). Odpady, 
które ze względu na swój roz-
miar, wagę lub właściwości nie 
mogą być umieszczane w pojem-
nikach odbierają, na określonych 
przez siebie zasadach, także inne 
podmioty uprawnione. Z kolei 
w przypadku zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z naszych gospo-
darstw domowych możliwości 
jest jeszcze więcej. Wyżej wy-
mienione odpady możemy prze-
kazać m.in. do wyspecjalizowa-
nych punktów zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, punktów prowadzo-
nych przez Organizację Odzysku 
a także do PSZOK i MPSZOK 
(zwanych Gratowozami. Ponad-
to, przy zakupie sprzętu może-
my bezpłatnie oddać do punktów 
sprzedaży detalicznej, np. skle-
pów ze sprzętem RTV i AGD, 
sprzęt tego samego rodzaju 
i w takiej ilości jak nowy. Z kolei 
w przypadku, gdy naprawa przy-
jętego przez punkt serwisowy 
sprzętu jest niemożliwa lub nie-
opłacalna, punkt ten ma obowią-
zek jego zagospodarowania.

Więcej informacji na stronie 
www.goap.org.pl

trafiaj do właściwego kosza!
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AZBESTAZBEST

NABÓR 2020
wniosków

DO 15 PAŹDZIERNIKA

Szczegóły oraz formularze wniosków

www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin 

właściwych ze względu na położenie nieruchomości 
Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy



>>>

12

lipiec-sierpień  2020 r.Urząd gminy informUje>>>

12



<<<

13

lipiec-sierpień 2020 r. Urząd gminy informUje <<<

13



>>>

14

lipiec-sierpień  2020 r.nASZE SPRAWy>>>

14

Sylwetka płk. pilota Franciszka 
Ratajczaka i jego kariera woj-

skowa była przedstawiana na ła-
mach „Wspólnoty” nr 106 w 2012 r. 
i nr 138 w 2015 r. i dotyczyła udzia-
łu i bohaterstwa polskich pilotów 
w bitwie o Anglię. Natomiast zu-
pełnie nieznana jest działalność 
Polskiego Oddziału Lotnictwa 
Transportowego przy RAF w Afry-
ce w latach 1940 – 1947, w której 
brał czynny udział nasz były miesz-
kaniec Tulec – płk. pilot Franciszek 
Ratajczak.

Jego synowi, Januszowi udało się 
pozyskać dodatkowe dane źródło-
we o służbie lotniczej swego ojca 
w Afryce, co niewątpliwie uzupełni 
i wzbogaci wiedzę o naszym tulec-
kim bohaterze.

Przypomnę, to w Tulcach przy 
obecnej ulicy Krótkiej w rodzinie 
Jana i Franciszki Ratajczaków uro-
dził się 3 października 1896 roku, 
ich drugi syn, któremu nadano 
imię po ojcu – Franciszek. Wzra-
stał i wychowywał się wśród swo-
jego rodzeństwa: czterech sióstr: 
Anny, Marii, Heleny i Katarzyny 
i starszego brata Stanisława. Szko-
łę powszechną ukończył w Tul-
cach. Następnie 8 klas gimnazjum 
dr Grosztyka w Poznaniu, ukoń-
czył w 1914 roku uzyskując świa-
dectwo dojrzałości. 9 listopada 1914 
roku, jako 18 latek został wcielony 
do obowiązkowej służby wojsko-
wej w armii pruskiej, w szerach któ-
rej brał udział w I wojnie światowej. 
Wraz z bratem Stanisławem wal-
czył w Powstaniu Wielkopolskim 
na froncie zachodnim w okolicach 
Buku, Rakoniewic i Wolsztyna.

Po ukończeniu Wielkopol-
skiej Szkoły Podoficerów Piechoty 
i awansowaniu do stopnia kapra-
la, od stycznia 1920 roku pozostał 
w niej jako instruktor. Następnie 
awansowany do stopnia plutono-
wego, od maja 1920 roku odby-
wał służbę w 106. Pułku Piechoty. 
Po awansowaniu do stopnia sierżan-
ta, od lipca 1920 roku został dowód-
cą plutonu w 68. Pułku Piechoty. 4 
września 1921 roku ukończył Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty w Po-
znaniu, zaś 30 grudnia 1922 roku, 
Centralną Szkołę Oficerską dla  pod-
oficerów zawodowych. 4 maja 1923 
roku został awansowany do stopnia 

podporucznika, a 1 lipca 1924 roku 
do stopnia porucznika. Do marca 
1926 r. odbywał służbę w 57. Puł-
ku Piechoty a następnie w 64. Pułku 
Piechoty. W dniu 1 kwietnia 1926 
roku zgłosił się ochotniczo do lot-
nictwa. Od 1 kwietnia do 16 wrze-
śnia 1926 roku przeszedł kurs apli-
kacyjny pilotażowy, w eskadrze 
treningowej 4. Pułku Lotniczego 
w Toruniu. 17 września został prze-
niesiony z korpusu oficerów pie-
choty do korpusu oficerów lotnic-
twa. Jako porucznik – pilot otrzymał 
przydział do 13. Eskadry Liniowej 1. 
Pułku Lotniczego w Warszawie. Po 3 
latach dowództwo Pułku, za wyróż-
niającą się postawą żołnierską, 
skierowało go do pracy instruk-
torskiej i wychowawczej w szko-
le Podchorążych Lotnictwa w Dę-
blinie, w której instruktorami byli 
najlepsi i najzdolniejsi oficerowie. 
Od maja 1929 roku do lipca 1931 
roku pracował tam jako instruk-
tor – pilot. W tym czasie ukończył 
kurs dowódców eskadr. Od lipca 
do kwietnia 1933 roku był dowód-
cą 4. Eskadry Szkolnej w CWOL 
w Dęblinie. Po awansie do stopnia 
kapitana, od kwietnia do listopada 
1934 roku, jako instruktor w Szko-
le Pilotów CWOL, a od 1 grudnia 
1934 roku jako dowódca sztabo-
wej eskadry treningowej 1. Pułku 
Lotniczego w Warszawie. Po kur-
sie unifikacyjnym w Rembertowie 
(sierpień – listopad 1935 r.) powró-
cił do Pułku na to samo stanowisko. 
W październiku 1936 roku objął 
dowództwo Samodzielnego Dywi-
zjonu Doświadczalnego w 1. Puł-
ku Lotniczym, a w czerwcu 1937 
roku, dowództwo Oddziału Portu 

z równoczesnym awansem do stop-
nia majora. W kwietniu 1938 roku 
został przeniesiony do grupy tech-
nicznej w Korpusie Oficerów Lot-
nictwa. 20 czerwca 1939 roku otrzy-
mał nominację na komendanta 
Bazy Lotniczej Brześć nad Bugiem 
(Małaszewicze). Na tym stanowi-
sku pozostał do 16 września 1939 
roku. 1 września 1939 roku o 5 rano 
Baza została zbombardowana przez 
Niemców. Było to kompletne zasko-
czenie. Baza wraz z samolotami zo-
stała doszczętnie zniszczona. Fran-
ciszek został kontuzjowany, mimo 
tego pozostawał na stanowisku do-
wodzenia.Z tego okresu zachowała 
się opinia przełożonych Franciszka 
:” mimo nalotów i bombardowania 
lotniska Małaszewicze, komendant 
Bazy zachował się nadzwyczajnie – 
mimo kontuzji od wybuchu bomby 
pracował bezustannie, wszędzie był, 
okazał się człowiekiem bez nerwów”.

17 września 1939 roku na pod-
stawie otrzymanego rozkazu prze-
kroczył z całą załogą granicę Polski 
i udał się do Rumunii, gdzie przeby-
wał do 30 listopada 1939 roku. Na-
stępnie był we Francji i otrzymał 
przydział do 145. Batalionu Lotni-
czego w Lyon Bron. 17 lipca 1940 
roku przybył do Anglii. Przez po-
nad trzy miesiące przebywał w Ba-
zie RAF – Kemble, gdzie wykony-
wał loty na wszystkich samolotach 
angielskich, po czym otrzymał skie-
rowanie do służby lotniczej w Afry-
ce. Ofensywa niemiecko – włoska 
w północnej Afryce zagrażała Kana-
łowi Sueskiemu i złożom naftowym 
na Bliskim Wschodzie. Powstał pro-
blem zapewnienia dostarczenia no-
woczesnych maszyn dywizjom bry-

tyjskim walczącym w tym rejonie 
oraz w Abisynii, Jugosławiii oraz 
Grecji. Rejon morza Śródziemne-
go był zbyt mały i nie nadawał się 
do prowadzenia tam zaopatrzenia 
w sprzęt wojenny. Władze brytyj-
skie zdecydowały się na transport 
samolotów z Takoradii na Zło-
tym Wybrzeżu do Kairu. Do Zło-
tego Wybrzeża transporty kierowa-
ne były drogą okrężną, opływając 
Afrykę w konwojach składających 
się z 30 do 60 statków ubezpieczo-
nych przez okręty wojenne i lot-
nictwo. Początki całego przedsię-
wzięcia były pionierskie. Nie było 
żadnego zaplecza. Trzeba było zbu-
dować hale montażowe i lotniska 
w Takoradii. Zbudowano sieć lot-
nisk i lądowisk głównie w dżungli 
wzdłuż równika poprzez Nigerię, 
Sudan Francuski i Brytyjski, następ-
nie wzdłuż Nilu aż do Egiptu z lą-
dowiskami w stepie i pustyni. Trasa 
wynosiła 6 tysięcy kilometrów.

Jesienią 1940 roku Dowódz-
two RAF wystąpiło do Dowództwa 
Wojsk Polskich w Anglii o wytypo-
wanie personelu latającego do nowo 
organizującego się Oddziału Trans-
portowego w Afryce. Wybrany per-
sonel wymagał wielostronnych 
kwalifikacji lotniczych. Musie-
li to być ludzie odporni fizycznie 
i psychicznie, zdolni znieść klimat 
afrykański, ludzie o stalowych ner-
wach i wielkiej wytrzymałości  a za-
razem o wielkim doświadczeniu. Je-
sienią 1940 roku wysłano pierwszą 
47 osobową grupę oficerów 
i podoficerów pilotów. Jednakże nie 
wszyscy piloci mogli znieść klimat 
afrykański i trudne warunki pracy, 
więc już po krótkim czasie musieli 
wrócić do Anglii. W późniejszych 
transportach dosłano 65 pilotów. 
Dowódcą oddziału mianowano płk 
pilota Macieja Iżyckiego. Na do-
wódcę i bezpośredniego szefa per-
sonelu latającego wyznaczono mjr 

Wspomnienia 
płk. pilota Franciszka Ratajczaka 
z działalności Polskiego oddziału lotnictwa transportowego przy RaF w afryce w latach 1940‑47

Mjr pilot Fr. Ratajczak w kabinie samolotu Hawker Huricane, Afryka Takoradi 
(10.05.1942)
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pilota Franciszka Ratajczaka do-
skonałego organizatora, doświad-
czonego pilota o dużym autoryte-
cie. Największym wrogiem pilotów 
była malaria powodowana ukąsze-
niem przez komara malarycznego. 
Mimo przeróżnych zabezpieczeń, 
jak stałe przyjmowanie Chininy 
przed każdym posiłkiem, ubieranie 
po zachodzie słońca długich spodni 
i bluzy z długimi rękawami, spanie 
pod moskitierą, 50% personelu na-
bawiło się malarii i trzeba ich było 
wysłać do Europy. Praca pierwszych 
konwojów odbywała się w bardzo 
ciężkich warunkach. Był to okres 
organizacji budowy i ciągłej roz-
budowy bazy w Takoradii i okoli-
cach oraz zaplecza i lotnisk na trasie 
od Złotego Wybrzeża do Kairu.

Na przełomie 1940/1941 roku 
do prac przystąpili Amerykanie. 
Rozbudowali bazę, do której do-
starczano samoloty amerykańskie. 
Stopniowo rozbudowano i wypo-
sażono lotniska na trasie w sprzęt 
umożliwiający odpoczynek na lot-
niskach. Bywało, że konwój musiał 
pozostać na lotnisku kilka dni. Spo-
wodowane to było burzami piasko-
wymi, które uniemożliwiały jakie-
kolwiek przeloty. Pył z burz niszczył 
silniki i rysował szyby. Jedynym 
sposobem na uratowanie sprzętu 
było przerwanie lotu. Na trasie Ta-
koradi – Kair polscy piloci prze-
prowadzili ponad 1000 samolotów. 
Zginęło około 25 pilotów(najczę-
ściej z powodów atmosferycznych). 
Zachował się w dokumentach, pa-
miętnik ofiary sierż. pilota Igna-
cego Mikołajczaka, który opisuje 
swoją tragedię na pustyni w Afry-
ce: 9 maja 1942 roku przebuko-
wywał samolot myśliwski z portu 
w Sudan nad Morzem Czerwonym 
do Egiptu. Na trasie do Nilu natrafił 
na burzę piaskową. W myśl obowią-
zujących rozkazów należało natych-
miast lądować. Pilot zdecydował się 
na lądowanie na pustyni. Następne-
go dnia przy próbie uruchomienia 
samolotu, okazało się, że wyłado-
wał się akumulator. Od tego cza-
su zaczęła się tragedia. Do ostatniej 
chwili pisał pamiętnik. Oto ostat-
nie tragiczne zdanie, które wpisał 
na pustyni, w miejscu okrutnej sa-
motnej śmierci: Niech nikt nie ląduje 
na pustyni, jak ja. Lepiej się zabić… 
Taki był gęsty harmatan(burza pia-
skowa), że nic nie widziałem. 10 maj 
godz. 12:45. Strasznie gorąco… piję 
a właściwie liżę własny pot…cierpię 
okropnie. Słyszę samolot. Leci na po-
łudnie na prawo ode mnie…ostat-

nia moja nadzieja… nie mogę wstać 
by go zobaczyć…Ostatnie moje mi-
nuty…Boże zmiłuj się nade mną… 
10 maja, godzina 16,10. 1942 roku…
Amen.

Dopiero po kilku tygodniach za-
giniony samolot sierż. pilota Igna-
cego Mikołajczaka został znalezio-
ny przez kolegę z Dywizjonu sierż. 
Szulczewskiego, który zorganizował 
wyprawę, by urządzić godny pochó-
wek. W miejscu tragicznej śmierci 
pilota, w pustynnym piasku powstał 
grób obłożony bańkami po benzynie 
i ustawionym krzyżem z jego nazwi-
skiem. Dziś zapewne miejsce to jest 
nie do odnalezienia w bezkresie su-
dańskiej pustyni.

Podsumowując okres od jesie-
ni 1940 roku do końca 1942 roku, 

można powiedzieć, że w zwycię-
stwie na froncie północno afry-
kańskim mają swój udział polscy 
lotnicy, transportując samoloty bo-
jowe ze Złotego Wybrzeża do 8. Ar-
mii Angielskiej w Egipcie. Baza za-
opatrywała i uzupełniała również 
w sprzęt lotniczy jednostki bojowe 
na Dalekim Wschodzie w Indiach, 
w Burmie, na Malajach i na Cejlo-
nie. Wyznaczono najbardziej do-
świadczonych pilotów jako dowód-
ców konwojów na Daleki Wschód, 
między innymi, wśród nich był 
ppłk. pilot Ratajczak Franciszek. 

Trasa wynosiła 7000 do 8000 km 
i prowadziła z Egiptu przez Pale-
stynę, Transjordanię, Irak, Arabię, 
Iran, Beludżystan, Indie Cejlon.

W czasie swojej trzyletniej służ-
by w Afryce, ppłk Ratajczak Fran-
ciszek jako dowódca konwojów 
przeprowadzał 9 typów statków 
powietrznych: Lodestar, Blembe-
im, Bisley, Hurricane, Bombay, 
Spitfire, Oxford, Hudson oraz DH 
Mosguito. W tym czasie ogółem 
wylatał 824 godziny i 55 minut. 
Wynika to z dokładnej dokumen-
tacji w Książce Lotów z całej służby 
RAF. Książka ta jest w posiadaniu 
Janusza Ratajczaka mieszkającego 
w Warszawie – syna pilota Fran-
ciszka Ratajczaka.

Po tym okresie służby w Afry-

ce został przeniesiony 16 listopada 
1943 roku do Anglii, gdzie praco-
wał w Polskim Centrum Szkolenia 
w Blackpool, następnie w Ośrod-
ku Polskim w Brighton. Od wrze-
śnia do grudnia 1944 roku był pol-
skim komendantem Szkoły Pilotów 
w Hucknall. Od 24 kwietnia 1945 
roku był dowódcą Ośrodka w Cro-
ughton, potem w Newton, a na-
stępnie od 1 stycznia do 26 listopa-
da 1946 roku komendantem Stacji 
w Halton.

W grudniu został wysłany 
przez Wydział Wyszkolenia Do-

wództwa Polskich Sił Powietrz-
nych do Stanów Zjednoczonych 
Armii Polskiej, w celu zapozna-
nia się z metodami szkolenia pi-
lotów w lotnictwie USA. Pracując 
na kierowniczych stanowiskach 
w lotnictwie ppł Franciszek Rataj-
czak zawsze dbał aby jego żołnie-
rze uczestniczyli w niedzielnych 
Mszach Świętych i uroczyście ob-
chodzili Święta religijne.

Wiosną 1947 roku powrócił 
do Polski. Zgłosił się do dowództwa 
Wojska Polskiego, w którym wyso-
ko oceniono jego wiedzę i zdolno-
ści. Po wcieleniu do Korpusu Ofi-
cerów Lotnictwa wyznaczono go 
na stanowisko attache lotniczego 
Ambasady Polskiej w Londynie. 20 
lipca 1947 roku został awansowany 
do stopnia pułkownika.

W grudniu 1947 poprosił o roz-
kaz powrotu z Londynu do kraju. 
Powodem było uniemożliwienie 
jego żonie odwiedzenia Francisz-
ka, swego męża w Londynie (mał-
żonkowie nie widzieli się prawie 
osiem lat). Obietnica takich od-
wiedzin była złożona przez władze 
wojskowe przy wyjeździe Fran-
ciszka do Londynu. Były to już po-
czątki szykan władzy PRL w sto-
sunku do powracających do kraju 
żołnierzy i oficerów walczących 
z Niemcami.

Rozkazem z dnia 25 lutego 1948 
roku został przeniesiony w stan 
spoczynku.

W latach 50-tych był pod stałą 
obserwacją UB (w tym celu wyna-
jęto pokój w sąsiednim domu przy 
ul. Olimpijskiej 1). Był systema-
tycznie śledzony i okresowo wzy-
wany na przesłuchania do proku-
ratury wojskowej. W 1959 roku 
został aresztowany pod sprepa-
rowanym zarzutem współudzia-
łu w obalaniu PRL. Przez rok był 
więziony przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie, a żona przetrzymy-
wana 3 miesiące w podziemiach 
Pałacu Mostowskich w Warszawie.

Będąc wieloletnim oficerem lot-
nictwa Wojska Polskiego i RAF 
pozbawiony został emerytury woj-
skowej. Na emeryturę cywilną 
przeszedł w 1964 roku.

Dopiero w 1966 roku został cał-
kowicie zrehabilitowany ze stawia-
nych mu zarzutów.

Płk Franciszek Ratajczak 
zmarł nagle 5 grudnia 1966 roku 
w Warszawie. Pochowany został 
na cmentarzu warszawskim na Po-
wązkach.

H. Kowalewska

Mjr pilot Fr. Ratajczak  w kabinie bombowca, Afryka Takoradi (1942)
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16. NOWICKI ROMAN – JAROCIN
17. PIĄTEK ANDRZEJ – WINNA 

GÓRA
18. RATAJCZAK FRANCISZEK 

– WARSZAWA – POWĄZKI
19. RATAJCZAK STANISŁAW – 

POZNAŃ
20. STOŁOWSKI IGNACY – 

ŚRODA WLKP.
21. WALIGÓRA FRANCISZEK – 

WĄGROWIEC
22. WOJCIECHOWSKI MICHAŁ 

- NN
23. WRZESIŃSKI MICHAŁ – 

ROBAKOWO
24. ZYGMUNT FRANCISZEK – 

NN
25. ZYGMUNT PIOTR – NN

Cześć i chwała bohaterom!!! 

Halina Kowalewska

W 2020 roku obchodzimy 
100. rocznicę zwycięskiej 

Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cu-
dem nad Wisłą”, dzięki której do-
piero co odzyskana niepodległość 
Polski została zachowana.

Było to możliwe dzięki ge-
nialnej strategii Józefa Piułsud-
skiego oraz niezłomnej odwadze 
i determinacji żołnierzy Wojska 
Polskiego uczestniczących w tej 
wojnie i całego polskiego społe-
czeństwa. Wśród walczących byli 
także mieszkańcy Ziemi Klesz-
czewskiej. 

Poznajmy nazwiska uczestni-
ków wojny 1920 roku: 

spoczywający na 
cmentarzach w gminie 
kleszczewo:
1. AUGUSTYNIAK JAN – TULCE 

sektor G
2. BANASZAK FRNACISZEK 

– TULCE sektor D
3. BOJANOWSKI FRANCISZEK 

– TULCE sektor D
4. DZIURKA LUDWIK 

– KLESZCZEWO
5. GAWARECKI FRANCISZEK 

– TULCE sektor E

6. GÓRKA STEFAN – TULCE 
sektor D

7. JANKOWIAK WŁADYSŁAW 
– TULCE sektor E

8. JĘDRZEJCZAK WACŁAW – 
TULCE sektor F

9. KACZMAREK FRANCI-
SZEK – TULCE sektor E

10. KLUCZYŃSKI ANTONI – 
KREROWO

11. KLUCZYŃSKI JAN – KRE-
ROWO

12. KLUCZYŃSKI STANISŁAW 
– KREROWO

13. KNIAT MIKOŁAJ – KRE-
ROWO

14. KUKAWKA WOJCIECH – 
TULCE sektor F

15. KULIKOWSKI WŁODZI-
MIERZ – TULCE sektor D

16. KSIĄŻKIEWICZ JAN – TUL-
CE sektor G

17. NOWACKI SZCZEPAN – 
KREROWO

18. RATAJCZAK STANISŁAW – 
TULCE sektor E

19. SOCHA WŁADYSŁAW – 
TULCE sektor D

20. WITASZYK TOMASZ – 
TULCE sektor G

100. rocznica Bitwy Warszawskiej
21. WOJKIEWICZ FRANCI-

SZEK – KREROWO
22. ZALEWSKI WOJCIECH – 

TULCE sektor E

spoczywają na inych 
cmentarzach:
1. ADAMCZAK ANTONI – 

POZNAŃ
2. BARTKOWSKI MARCIN – 

ŚRODA WLKP.
3. BRZOZOWSKI JAN – NN
4. DOLATA JAN – JANOWIEC 

WLKP.
5. DUSZYŃSKI TADEDUSZ – 

NN
6. GRALA JÓZEF – CZERLEJ-

NO
7. HADRYCH WOJCIECH – 

ŚRODA WLKP.
8. KANIAK ANTONI  – NN
9. KNIAT JAN – NN
10. KRAWCZAK JAN – ŻABI-

KOWO
11. KUBIAK STEFAN – KÓRNIK
12. LABIJAK JAN – POLESIE
13. LUTTELMAN JAN – KOBYLIN
14. MICHALAK IGNACY – PO-

ZNAŃ
15. MILEWSKI JÓZEF – ŚRODA 

WLKP.

Podobnie jak w poprzednim 
wydaniu gazety Samorząd – 

publikujemy kolejne materiały ar-
chiwalne. Pandemia koronawiru-
sa przyczyniła się do odwołania 
wszystkich gminnych festynów, 
łącznie z Dniami Gminy w Klesz-

czewie i Tulcach. Wykorzystajmy 
to jako pretekst do fotograficz-
nych wspomnień. Mamy końców-
kę sierpnia, a skoro tak - przy-
pomnijmy jak wyglądały u nas 
dożynki 25 i 35 lat temu. 

Być może nasi czytelnicy także 
mają jakieś ciekawe pamiątki i fo-
tografie z dawnych czasów. Zachę-
camy do udostępniania (kultura.
kleszczewo@wp.pl).

MF

Z archiwum gminnej fotografii

1985 rok – Dni Złotych Kłosów, czyli dożynki, które  odbywały się na murawie bo-
iska w Kleszczewie. Występuje zespół tańca i śpiewu „Tośtoki” z Paczkowa

1995 rok – Program Festynu Dożyn-
kowego w kronice Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kleszczewie
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Marcin Margielewski
Tajemnice hoTeli 
Dubaju

W luksusowych hotelach Du-
baju doba kosztuje fortunę. Za-
trzymują się tam tylko naj-
bogatsi. Zostawiają miliony, 
by zrealizować swoje fantazje 
i ukryć je przed światem. Teraz 
możesz poznać ich tajemnice.

Hotelowy konsjerż, czyli przed-
stawiciel najbardziej ekskluzywnej 
hotelowej obsługi. Jest jak współ-
czesny dżin, musi być na każde ski-
nienie swoich obrzydliwie bogatych 
gości i nie ma życzenia, którego nie 
spełni. Wszystko, co wydarzyło się 
w czterech ścianach luksusowego 
świata, ma w nich pozostać. A jeśli 
prawda wyjdzie na jaw? …

Marcin Margielewski poznał 
Samira, konsjerża jednego z naj-
droższych hoteli w Dubaju, który 
zdradził jego pilnie strzeżone ta-
jemnice. W tym zawodzie staw-
ką są bajecznie wielkie pieniądze, 
a czasami… ludzkie życie.

Jakie sekrety skrywają najbogat-
si ludzie świata? Co skrywają pre-
stiżowe hotele? Jak spędzić naj-
droższe wakacje życia, nie wydając 
ani grosza?

Źródło: Prószyński i S-ka

PROSTO Z PÓłki
Jennifer rosner
Żółty ptak śpiewa

Lato 1941 roku, trwa druga wojna 
światowa. Gdy w jednej z polskich 
wsi nazistowscy żołnierze organizu-
ją obławę na Żydów, Róża i jej pięcio-
letnia córka Szira ukrywają się w sto-
dole. Nie mogą stamtąd wychodzić 
i cały czas muszą być bardzo cicho, 
by nie zdradzić swojej kryjówki. Za-
fascynowana muzyką dziewczynka 
nie rozumie, dlaczego nie może jak 
inne dzieci bawić się, tańczyć, śpie-
wać. Wtedy Róża opowiada córce 
o zaczarowanym ogrodzie, w którym 
żółty ptak wyśpiewuje wszystkie me-
lodie, jakie dziewczynka sobie wy-
marzy. Nadchodzi jednak dzień, gdy 
muszą opuścić kryjówkę w stodole. 
Róża staje wówczas przed najgor-
szym dla matki wyborem: aby chro-
nić córeczkę, musi ją opuścić…

Poruszająca do głębi i przej-
mująca do bólu opowieść o mi-
łości matki do córki, której nie 
jest w stanie zniszczyć nawet naj-
większe okrucieństwo.

Źródło: 
Wydawnictwo Otwarte

Wybrała V.L.

20 sierpnia 2020 r., w sali 
konferencyjnej Gminne-

go Ośrodka Kultury w Kleszczewie, 
odbyły się warsztaty handmade 
dla Seniorów z gminy Kleszcze-
wo, będące jednym z działań w ra-
mach projektu „Wypoczynek dla 
Seniora w gminie Kleszczewo”, 
na który dotację Stowarzyszenie 
„Pomagam” w Kleszczewie otrzy-
mało od Gminy Kleszczewo. Prze-
widziane są jeszcze dwa spotka-
nia: 22 października 2020 r. i 19 
listopada 2020 r., na których Se-

niorzy dokończą swoje makramy. 
Pani Ela już wykonała kwietnik 
ze sznurka; pomogła jej terapeut-
ka pani Iwona. Na następne zaję-
cia mówiła, że przyniesie go po-
kazać z roślinką. Pozostałe osoby 

inny wzór niż pozostali. Pani Cze-
sia zakomunikowała, że brakowa-
ło jej już warsztatów, grupowych 
spotkań i uczenia się czegoś no-
wego. Panie wtórowały jej. Grupa 
chętnie angażuje się w rękodzieło.

M. Radzimska

Warsztaty dla Seniorów z gminy kleszczewo

zaznaczyły swoje wytwory ma-
kramy i skończą w październiku. 
Wtedy zrobimy wspólne grupo-
we zdjęcie. Terapeutki: panie Iwo-
na i Kasia pokazały kwietnikowe 
makramy, jako wzorce. Czas szyb-

ko upłynął na wiązaniu sznurka, 
a przy pomocy terapeutek wszy-
scy pięknie, twórczo pracowali. 
Podczas krótkiej przerwy uczest-
nicy warsztatów mogli posilić się 
podwieczorkiem. Indywidualistką 
była pani Czesia, która wyplatała 
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Od 1 września 2020 r., przez 
trzy miesiące, na terenie ca-

łego kraju, prowadzony będzie 
Powszechny Spis Rolny. Zgodnie 
z ustawą z 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowią-
zek udzielenia informacji w spisie 
spoczywa na użytkowniku gospo-
darstwa rolnego, za którego uważa 
się osobę fizyczną lub prawną oraz 
jednostkę organizacyjną niemają-
cą osobowości prawnej, faktycz-
nie użytkującą gospodarstwo rol-
ne (tj. na której rachunek i w której 
imieniu gospodarstwo jest prowa-
dzone i która jest odpowiedzialna 
za  gospodarstwo prawnie i eko-
nomicznie), niezależnie od tego, 
czy jest właścicielem, dzierżawcą 
tego gospodarstwa czy też użytku-
je je z innego tytułu (np. na pod-
stawie umowy ustnej lub bezu-
mownie) i niezależnie od tego, czy 
grunty wchodzące w skład gospo-
darstwa rolnego są położone na te-
renie jednej czy kilku gmin.

Pytania w ankiecie obejmują 11 
działów: użytkowanie gruntów; po-
wierzchnia zasiewów i inna; zwie-
rzęta gospodarskie; nawożenie; 
ochrona roślin; budynki gospodar-
skie; ciągniki maszyny i urządzenia 
rolnicze; działalność gospodarcza; 
struktura dochodów; aktywność 
ekonomiczna; chów i hodowla ryb. 
Dane zbierane w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 dotyczą za-
sadniczo stanu w dniu 1 czerwca 
2020 r., jednak część z nich zawie-
rać będzie odniesienie do 12 mie-
sięcy poprzedzających tę datę.

Poprzedni spis rolny odbył się 
w roku 2010. Jego wyniki zesta-
wione ze spisem z 2002 roku, czy-

li na dwa lata przed wejściem 
Polski do Unii Europejskiej, uwi-
doczniły duże zmiany w użytko-
waniu gruntów rolnych oraz po-
wierzchni i strukturze zasiewów 
w Wielkopolsce:
•	 korzystną tendencję zmniej-

szania się liczby gospodarstw 
rolnych, przy jednoczesnym 
wzroście średniej powierzchni 
użytków rolnych (UR) z 9,00 ha 
do 11,05 ha. Odnotowano rów-
nież wzrost udziału – w ogólnej 
liczbie gospodarstw – tych pod-
miotów, które prowadzą działal-
ność rolniczą;

•	 zmiany w strukturze gospo-
darstw rolnych. Znacznie spadła 
(o ponad ¼) liczba gospodarstw 
najmniejszych o powierzch-
ni 0–5 ha UR i 5–20 ha UR 
(o 10,5%). Na zbliżonym pozio-
mie utrzymała się liczba gospo-
darstw z grupy obszarowej 20–
50 ha UR. Natomiast znacznie 
wzrosła liczba gospodarstw naj-
większych o powierzchni UR 50 
ha i więcej (o 35,7%). Zmiany te 
są jednak powolne, a udział go-
spodarstw o powierzchni użyt-
ków rolnych 15 ha i więcej wyno-
sił zaledwie 16,4%, podczas gdy 
gospodarstwa najmniejsze (o po-
wierzchni 0–5 ha UR) stanowiły 
prawie 53% ogółu gospodarstw 
w województwie wielkopolskim;

•	 zmniejszenie liczby gospodarstw 
rolnych z działalnością rolni-
czą, głównie na skutek zaniecha-
nia prowadzenia tej działalno-
ści przez jednostki najmniejsze 
(spadek o ponad ½ liczby gospo-
darstw o powierzchni 0–1 ha UR 
i o 16,7% – o powierzchni 1–2 ha 
UR). Jednocześnie odnotowano 

korzystne zjawisko zwiększania 
się liczby gospodarstw najwięk-
szych prowadzących działalność 
rolniczą (wzrost o ponad ¼ liczby 
gospodarstw o powierzchni użyt-
ków rolnych 30 ha i więcej, w tym 
o ponad 40% – gospodarstw 
o powierzchni 50 ha i więcej);

•	 niewielkie zmniejszenie ogólnej 
powierzchni gruntów w użyt-
kowaniu gospodarstw rolnych 
z 2001,6 tys. ha do 1999,2 tys. ha, 
tj. o 2,4 tys. ha (o 0,1%);

•	 zmniejszenie powierzchni użyt-
ków rolnych z 1819,3 tys. ha 
do 1797,0 tys. ha, tj. o 22,3 tys. ha 
(o 1,2%). W ogólnej powierzch-
ni użytków rolnych dominował 
udział powierzchni zasiewów 
(82,3%), który w porównaniu 
z 2002 r. wzrósł o 2,1 pkt. proc.;

•	 zwiększenie ogólnej powierzch-
ni zasiewów z 1458,2 tys. ha 
do 1479,3 tys. ha, tj. o 21,2 tys. ha 
(o 1,4%);

•	 zmiany w strukturze zasiewów 
i upraw, w której zmniejszyła się 
powierzchnia uprawy zbóż ogó-
łem z 1142,4 tys. ha do 1083,9 
tys. ha (o 5,1%), ziemniaków 
z 71,5 tys. ha do zaledwie 40,0 
tys. ha (o 44,1%) i buraków cu-
krowych z 54,0 tys. ha do 42,8 
tys. ha (o 20,7%), wzrosła nato-
miast powierzchnia upraw rze-
paku i rzepiku z 64,8 tys. ha 
do 138,2 tys. ha (o 113,2%) oraz 
upraw pastewnych z 85,5 tys. ha 
do 133,8 tys. (o 56,5%), a także 
grupy upraw zaliczanych do „po-
zostałych” z 36,7 tys. ha do 38,4 
tys. ha (o 4,6%);

•	 zwiększenie udziału powierzch-
ni sadów w ogólnej powierzchni 
użytków rolnych z 0,9% do 1,3%;

Należy się spodziewać, że prze-
miany polskiego rolnictwa, obser-
wowane w ostatnich 3 dekadach, 
a zwłaszcza od wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, wspierane 
przez programy Wspólnej Polity-
ki Rolnej, uległy nasileniu w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia. Znaj-
dujemy potwierdzenie tych ten-
dencji w prowadzonych co roku 
reprezentacyjnych badaniach 
rolniczych, czyli prowadzonych 
na części gospodarstw. Jednak pe-
łen ich obraz możemy uzyskać je-
dynie w Powszechnym Spisie Rol-
nym, jedynym badaniu pełnym, 
prowadzonym, zgodnie z zalece-
niami Komisji Europejskiej, co 10 
lat i dającym możliwość dokony-
wania porównań międzynarodo-
wych.

Czy polskie rolnictwo podąża 
ścieżkami przemian podobnymi 
do tych, wybieranych przez rolnic-
two niemieckie, francuskie czy wło-
skie, czy znalazło własną drogę roz-
woju?

Czy potencjał ekonomicz-
ny rodzimych gospodarstw rol-
nych pozwala im konkurować 
na wspólnym europejskim rynku 
rolnym?

I czy prawdą jest, że polskie rol-
nictwo jest bardziej ekologiczne?

Na te i inne pytania szukamy od-
powiedzi w Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020. Znajdziemy je gdy 
użytkownicy gospodarstw rolnych, 
zgodnie z nałożonym na nich obo-
wiązkiem wezmą udział w badaniu 
prowadzonym od 1 września do 30 
listopada 2020 r.

Spiszmy się jak na rolników 
przystało!

Powszechny Spis Rolny 2020

Szacuje się, że w polskie rol-
nictwo skupia ok. 10,5% pra-

cujących. To jeden z najwyższych 
wskaźników w Unii Europejskiej, 
wyższe osiągają tylko takie kraje, 
jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja 
i Grecja. W najbogatszych krajach: 
Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, 
Belgii czy Niemczech udział pra-
cujących w rolnictwie jest prawie 
dziesięciokrotnie mniejszy. Rol-
nictwo od kilku lat przoduje też w 
statystykach zatrudnienia obco-
krajowców, to przede wszystkim z 
myślą o rolnictwie i ogrodnictwie 

wprowadzono zmiany dot. zatrud-
niania cudzoziemców w pracach 
sezonowych. Niestety, udzielenie 
odpowiedzi na pytania nie tylko o 
dokładną liczebność pracujących w 
rolnictwie, jak i cechy demograficz-
ne: płeć i wiek, ale także wykształ-
cenie, czy czas pracy co dziesiątego 
pracującego w Polsce, jest trudne i 
opiera się w głównej mierze na sza-
cunkach. 

Ostatnie pełne dane pochodzą z 
Powszechnego Spisu Rolnego prze-
prowadzonego w roku 2010. We-
dług nich w badanym okresie liczba 

pracujących w rolnictwie w woje-
wództwie wielkopolskim wyniosła 
nieco ponad 200 tys. osób, z czego 
91,3% stanowiła rodzinna siła ro-
bocza w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych. Pracownicy na-
jemni to zbiorowość licząca 8,4 tys. 
w gospodarstwach indywidualnych 
i 9,2 tys. w gospodarstwach osób 
prawnych.

Nie wszyscy użytkownicy gospo-
darstw rolnych deklarowali swój 
wkład pracy przy produkcji rolnej 
w ciągu roku, praca ta może być wy-
konywana przez innego członka ro-

dziny. Także kierowanie gospodar-
stwem rolnym może być zlecane 
innej osobie z  rodziny bądź – co ma 
miejsce w zasadzie wyłącznie w go-
spodarstwach  wielkoobszarowych 
– do kierowania gospodarstwem 
rolnym zatrudniani są pracowni-
cy najemni. Zdecydowanie jednak 
większość użytkowników to pracu-
jący i kierujący własnym gospodar-
stwem rolnym. 

W województwie wielkopolskim 
72,6% ogółu użytkowników (pracu-
jących) w swoim gospodarstwie rol-
nym stanowili mężczyźni. Kobiety 

Powszechny Spis Rolny 2020 – pracujący w rolnictwie
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nASZE ZESPOły kOnCERTUją
zespół „kleszczewianie” 
dla mai

25 lipca 2020 roku w pogod-
ne, sobotnie popołudnie na bo-
isku w Markowicach odbył się fe-
styn pod hasłem „Ratujmy nóżki 
Mai”. Celem tego przedsięwzięcia 
było pozyskanie środków finan-
sowych na operację dla miesz-
kanki Markowic, małej Mai, 
którą czeka bardzo kosztowna 
operacja poza granicami kraju. 
W wydarzeniu tym uczestniczył 
zespół „Kleszczewianie” działa-
jący przy GOKiS w Kleszczewie. 
Z wielką radością i zapałem pod 
kierunkiem dyrygenta Pana Mi-
chała Sergiusza Mierzejewskie-
go zaprezentował koncert piose-
nek biesiadnych i popularnych. 
Występ spotkał się z życzliwym 
przyjęciem publiczności. Wśród 

atrakcji był także występ opero-
wy, rapowy, rozliczne atrakcje 
dla dzieci – układy taneczne pod 
okiem instruktorów, przejażdż-
ki kolejką, harleyem, dmuchańce 
dla dzieci. Były także lody, słod-
kie ciasto, grochówka i kiełbasa 
z grilla. Dla pozyskania środków 
dla Mai odbywały się liczne licy-
tacje podarowanych na ten cel 
artykułów oraz loteria fantowa. 
Wolontariusze zbierali pieniąż-
ki do puszek. Na sprzedaż wy-
stawiono płody rolne od oko-
licznych rolników. Wszystkie 
pozyskane środki dla Mai, której 
zespół „Kleszczewianie” życzy 
pomyślnej przyszłości i rychłego 
powrotu do zdrowia.

Halina Jeger
zespół „Kleszczewianie”

użytkowały mniejsze obszarowo go-
spodarstwa rolne - niemal 2/3 z nich 
gospodarstwa rolne do 5 ha.

Około 59% ogółu pracujących 
użytkowników gospodarstw rol-
nych to osoby w wieku powyżej 44 
lat, a 6,2%  pracujących użytkowni-
ków przekroczyła wiek 65 lat. Naj-
liczniejszą grupę wiekową stanowi-
ły osoby w wieku 45-54 lata (niemal 
co trzeci użytkownik gospodarstwa 
rolnego był w tym wieku). Użytkow-
nicy poniżej 35. roku życia stanowili 
jedynie 16%.

W Powszechnym Spisie Rolnym 
2020, który odbędzie się w termi-
nie od 1 września do 30 listopada 
br. część pytań dotycząca pracy w 
gospodarstwie rolnym obejmować 
będzie nie tylko użytkownika go-
spodarstwa rolnego, ale także jego 
rodzinę pracującą w gospodarstwie 
rolnym przy produkcji rolniczej, za-
równo tę zamieszkującą wspólnie z 
nim, jak i tę mieszkającą oddzielnie, 
kierującego gospodarstwem rolnym 
pracującego najemnie, osoby pracu-
jące w ramach pomocy sąsiedzkiej 
oraz wszystkich pracowników na-
jemnych, zarówno tych stałych, jak 
i dorywczych, a także pracowników 
kontraktowych (z firm zewnętrz-
nych) niezależnie od obywatelstwa, 
czyli także cudzoziemców. Pytania 
dotyczyć będą pracy w  gospodar-
stwie rolnym w ciągu 12 miesięcy od 
2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 
r.  Tego okresu dotyczyć będą nie 
tylko pytania o fakt wykonywania 

pracy, ale też o nakłady pracy, czyli 
czas poświęcony produkcji rolniczej 
i organizacji gospodarstwa rolnego. 
Czas ten liczony będzie w etatach 
lub jego częściach. 

Drugi blok pytań, dotyczący bie-
żącej aktywności ekonomicznej – 
w okresie od 26 maja do 1 czerwca 
2020 r. - obejmować będzie użyt-
kownika gospodarstwa rolnego oraz 
członków rodziny z nim mieszka-
jących i wykazanych we wcześniej-
szych pytaniach jako pracujący 
w  gospodarstwie rolnym. Tu pyta-
nia dotyczyć będą faktu posiadania 
i wykonywania każdej pracy przy-
noszącej dochód w formie pienięż-
nej, ale także w formie niepienięż-
nej. Nieistotna jest przy tym forma 
umowy, na podstawie której pra-
cę posiadano lub wykonywano. Bę-
dziemy zatem wiedzieć, czy praca 
w gospodarstwie rolnym przy pro-
dukcji rolniczej była dla użytkowni-
ka gospodarstwa rolnego i członków 
jego rodziny pracą: jedyną, główną, 
ale czy miał też inne zajęcie przyno-

szące dochód, pracą dodatkową, a 
może wykonywał w tym czasie tylko 
inną pracę lub działalność?

W Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 zbierane będą także informacje 
dotyczące faktu wykonywania in-
nej niż rolnicza działalności zarob-
kowej, związanej z gospodarstwem 
rolnym, w tym m.in.: agroturystyki, 
rękodzieła, przetwórstwa produk-
tów rolnych, produkcji energii od-
nawialnej, przetwarzania surowego 
drewna, akwakultury czy leśnictwa. 
Pozyskane zostaną także dane doty-
czące udziału przychodów ze sprze-
daży wyrobów i usług z działalności 
innej niż rolnicza. 

Z pracą w gospodarstwie rolnym 
i aktywnością ekonomiczną poza 
nim ściśle powiązane są dochody 
gospodarstw domowych użytkow-
ników gospodarstw rolnych i kwe-
stia ta również jest poruszana w spi-
sie, lecz co ważne, pytania nie będą 
dotyczyć wysokości tych dochodów, 
a ich źródeł i udziału w budżecie go-
spodarstwa domowego ogółem, do-

chodów z prowadzonej działalności 
rolniczej, pracy najemnej, innej pro-
wadzonej działalności gospodarczej, 
emerytur, rent i innych źródeł.  

Kierujący gospodarstwem rol-
nym odpowiadał będzie także na 
pytania m.in. o poziom wykształ-
cenia ogólnego i rolniczego, uczest-
nictwo w kursach doszkalających, 
doświadczenie w kierowaniu gospo-
darstwem rolnym, posiadanie przez 
gospodarstwo rolne tzw. planu bez-
pieczeństwa, czyli zasad ochrony 
zdrowia i życia. 

Wszystkie te pytania posłużą 
analizie rolnictwa jako rynku pra-
cy, ale także sytuacji społeczno-go-
spodarczej polskiego rolnictwa, w 
tym opłacalności produkcji rolni-
czej. Czy zatem prowadzenie gospo-
darstwa rolnego jest opłacalne i czy 
pozwala na utrzymanie rodziny, czy 
jest główną aktywnością zawodową 
rolnika, czy wykonywana jest obok 
innej bardziej dochodowej działal-
ności? Odpowiedzi na powyższe py-
tania, w powiązaniu z innymi dany-
mi przekazanymi w spisie, pozwolą 
na określenie przy jakiej wielkości 
gospodarstwa, skali produkcji rol-
niczej i jej rodzaju, prowadzenie 
gospodarstwa rolnego wymaga nie 
tylko pełnego zaangażowania za-
wodowego rolnika i jego rodziny, 
ale także zatrudnienia dodatkowych 
pracowników i jak duży jest to rynek 
pracy.

Zatem: spiszmy się jak na rolni-
ków przystało!
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Tradycyjnie już, w okresie wa-
kacyjnym, zorganizowana 

została Akcja Lato, na którą zło-
żyły się różne atrakcje skierowa-
ne głównie dla dzieci i młodzieży. 
W tym roku, z uwagi na epidemię 
koronawirusa, miała ona zmie-
nioną formułę, którą trzeba było 
dopasować do obostrzeń sanitar-
nych, opracowanych przez rząd 
i Główny Inspektorat Sanitarny.

Z tego powodu program Akcji 
Lato złożony był przede wszystkim 
ze stacjonarnych zajęć z małymi gru-
pami uczestników. Organizatorzy 
zadbali jednak o to, aby oferta była 
zróżnicowana, ciekawa i rozciągnię-
ta w czasie przez całe letnie wakacje. 
Zajęcia w dużej mierze odbywały 
się zarówno w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kleszczewie, jak i w Hali 
Sportowej GOKiS w Tulcach.

zajęcia artystyczne
W programie znalazły się 

warsztaty plastyczne i rękodziel-
nicze, prowadzone przez instruk-
torkę Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Kleszczewie – Marię 
Gowarzewską. Uczestnicy mogli 
spróbować swoich sił w rysun-
ku, malarstwie, a także ceramice. 
Podczas warsztatów z wykorzy-
staniem gliny powstały ciekawe 
formy, choćby naczynia, czy bi-
żuteria.

geozbieracze
W kleszczewskim parku, a tak-

że w tuleckim lasku odbyły się 
zajęcia terenowe „geozbieracze”, 
które bazują na Geocachingu – 
znanej na całym świecie zabawie 
w ukrywanie i odnajdywanie po-
mysłowych skrytek za pomocą 

urządzenia GPS. Tak było i u nas. 
Drużyny wyposażone w sprzęt 
do namierzania współrzędnych 
geograficznych wyruszały na po-
szukiwania ze swoim opiekunem. 
Skrytki były intrygujące – specjal-

ne kamienie, żaby, ślimaki, pieńki, 
oraz skrzynki zamknięte szyfrem. 
Dodatkową atrakcją gry było po-
znawanie terenu oraz aktywność 
fizyczna na powietrzu.

modelarstwo
Całkiem spektakularnie koń-

czyły się każde z czterech warsz-
tatów modelarskich. Dwugo-
dzinny blok zajęć wystarczał 
młodym, składającym się z nowi-
cjuszy uczestnikom na stworzenie 
od podstaw bardzo realistycznie 
wyglądających makiet krajobra-
zowych. Wszystko pod okiem in-
struktora i przy wykorzystaniu 
niedrogich surowców: styropianu, 
gipsu, gąbki, piasku oraz kartono-
wych modeli budynków.

AkCjA LATO 2020

Geozbieracze

Rękodzieło - ceramika

Zajęcia artystyczne
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szlakiem Powstania
Ciekawą formą nauczania histo-

rii okazały się interaktywne lekcje 
„Szlakiem Powstania”.

Prowadzący w pełnym umun-
durowaniu powstańczym wcielił 
się w rolę dowódcy, którego zada-
niem było przeszkolić nowy plu-
ton rekrutów. Jak wytłumaczyć 
uczniom czym były rozbiory lub 
jak doszło do odzyskania niepod-
ległości? Te trudne i abstrakcyjne 
dla młodzieży treści przekazane 
były za pomocą animacji – prze-

ciągania liny, gry w herby miast, 
czy rysowania ruchów wojsk 
na wielkiej mapie sztabowej.

kulinaria
W programie Akcji Lato znala-

zły się także posiadające w klesz-
czewskim ośrodku kultury spore 
grono fanów warsztaty kulinarne 
i cukiernicze. Młodzi adepci kuch-
ni mogli się przekonać jak przygo-
tować pyszne i zdrowe jedzenie. 
Na uczestników czekały wszystkie 
potrzebne składniki i narzędzia.

c.d. na str. 22 >>> 

AkCjA LATO 2020

Warsztaty modelarskie Warsztaty kulinarne

Szlakiem Powstania
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Domowe sposoby
Dużym zainteresowaniem cie-

szyły się także warsztaty farbowania 
tkanin, produkcji świec i natural-
nych kosmetyków. „Zrób to sam” – 
ta idea przyświecała instruktorkom, 
które chętnie zdradzały tajniki do-
mowej produkcji ozdobnych świec, 
naturalnych kosmetyków, a na-
wet farbowania tkanin. Także tutaj 
na uczestników czekały wszystkie 
potrzebne materiały i narzędzia.

Robotyka
Klocki Lego potrafią być fascy-

nujące, zwłaszcza kiedy można 
wykorzystać je do zabawy z tech-
nologią. Podczas warsztatów ro-
botyki Lego uczestnicy sami zbu-
dowali swoje roboty (kierując się 
instrukcjami), a później sterowali 
nimi za pomocą aplikacji na tele-
fonie komórkowym. Nie obyło się 
bez emocjonujących konkurencji 
maszyn.

>>> c.d. ze str. 21  

AkCjA LATO 2020

Warsztaty kulinarne

Domowe sposoby
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gra terenowa
W dniach 1‒2 sierpnia na terenie 

Kleszczewa zorganizowana została 
także rodzinna gra terenowa „Ino 
mi się nie zgub, Tej! ”. Chętni mogli 
w dowolnym momencie zaangażo-
wać się w odszukanie kluczowych 
miejsc, aby na koniec wykonać za-
danie specjalne. Grę zorganizowa-
ła 8. Drużyna Harcerska „Pasieka” 
im. Jana Bytnara przy współpracy 
z GOKiS w Klesczewie.

sekcje działają
W odróżnieniu od wcześniej-

szych lat – przez całe wakacje let-
nie kontynuowana była także 
działalność poszczególnych sek-
cji Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kleszczewie. Na trenin-

gach spotykali się młodzi adep-
ci tenisa stołowego i badmintona. 
Odbywały się zajęcia decoupage, 
indywidualne lekcje gry na instru-
mentach, a także próby zespołów 
śpiewaczych Stokrotki i Kleszcze-
wianie. Wszystko z zachowaniem 
sanitarnych wytycznych na czas 
epidemii koronawirusa.

teatr w małym mieście
W planie Akcji Lato znalazł się 

także plenerowy spektakl teatral-
ny, który odbędzie się wieczorową 
porą, 29 sierpnia w Kleszczewie, 
w ramach projektu „Teatr w Ma-
łym Mieście”. Widowisko dofinan-
sowane jest ze Środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Pro-

mocji Kultury, a także ze środków 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego.

Organizatorem Akcji Lato jest 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Kleszczewie. Akcja Lato finan-
sowana jest ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

MF

AkCjA LATO 2020

Zajęcia z robotyki

Sekcja tenisa stołowego

hARCERSkiE i ZUChOWE WiEśCi

Ostatnie miesiące były dla nas 
wszystkich niezwykle trud-

nym sprawdzianem. Dla harcerzy 
z 8 DH „Pasieka” im. Jana Bytna-
ra z Kleszczewa był to również czas 
i okazja do podjęcia służby innej 
niż dotychczas i do pracy metody-
ką harcerską w innej formie. Mimo 

wielu przeszkód udało nam się 
przetrwać ten ciężki czas i wprowa-
dzić w życie nowe projekty. Jednym 
z nich była organizacja gry tereno-
wej dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w Kleszczewie.

Nadchodząca jesień to dla har-
cerzy z Kleszczewa czas dużych 
zmian. Po prawie dziewięciu la-
tach dotychczasowa drużynowa 
pwd. Anita Błażejewska przeka-
zała drużynę harcerską młod-
szym Druhnom. Funkcję druży-
nowej objęła Druhna Karolina 

Wartecka, natomiast przybocz-
ną została Druhna Zuzanna Mie-
loch. Życzymy Druhnom wielu 
sukcesów i pomyślności na har-
cerskim szlaku!

Z harcerskim pozdrowieniem, 
Czuwaj!

pwd. Anita Błażejewska HO 
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nOWinki Z „BALBinki” Z gOWARZEWA

W Niepublicznym Przed-
szkolu „Balbinka”, mimo 

przedłużających się niedogodno-
ści, radośnie realizowaliśmy pro-
gram zawarty w harmonogramie. 
Nie wszystko udało się przepro-
wadzić: nie było „Nocki w przed-
szkolu”, „Powitania Lata”, „Mara-
tonu Przedszkolaka”.

Nie mogliśmy na Dzień Dziec-
ka pojechać do Poznania do te-
atru ATOFRI, ale uczestniczyliśmy 
w spektaklu, oglądając przedsta-
wienie w Internecie. Chociaż „Pan 
Satie” nie był tak „wyrazisty”, jak 
na deskach scenicznych, co oglą-
daliśmy 4 lata temu, to i tak zachę-
cił nas do łamanek orgiami. Pa-
pierowe statki, żaglówki, łódeczki 
pływały w basenowych oceanach, 
dopóki miały stopę wody pod ki-
lem.

Dzień Ojca też uczciliśmy 
przedstawieniem. Teraz sami by-
liśmy aktorami. Wystąpiliśmy jako 
Smerfy, a Tata Smerf był głów-
nym bohaterem w naszym filmi-
ku. Piosenkom towarzyszył wyra-
zisty akompaniament perkusyjny, 
bo użyliśmy wiaderek i łyżek.

Pogoda inspirowała do różnych 
aktywności. Kiedy dorośli maru-
dzili, że „znów pada”, my, w stosow-
nych strojach, tańczyliśmy na desz-
czu z parasolami.

Dokuczliwe upały powodo-
wały, że wszyscy szukali cienia. 
Na naszym trawiastym placu za-
baw radosne pokrzykiwanie, piski 
i śmiech niosły się aż do dalszych 
sąsiadów. Kapelusze, kąpielów-
ki i zraszacz ogrodowy tryskający 
wodą to świetny sposób na letnie 
upały.

Prace plastyczne zachwycały 
nas samych i rodziców. Sztalugi 
na dworze pozwoliły na letnia ple-
nery, kręcąca się kartka wyczaro-
wywała barwne koła. W ślad za za-
leceniami ekologów utworzyliśmy 
niezwykłą łąkę dla owadów- wiel-
ki plakat z pozbieranych i ususzo-
nych ziół z naszego osiedla. Do-
rysowaliśmy pszczoły, motyle, 
biedronki.

Jeszcze oryginalniejszą łąkę 
stworzyliśmy na płótnie, rozbija-
jąc gumowym młotkiem kwiaty, 
trawy, liście, chwasty, które zabar-
wiły tę letnią kompozycję. Wszyst-
ko można oglądać przez specjalne 
lornetki z tekturowych rolek. Dzię-
ki nim świat staje się bardziej ko-
lorowy. 

Poznaliśmy niezwykłe, latają-
ce ssaki. Ich cienie krążyły wokół 
Zamku Drakuli z Transylwanii. 
Cały dzień poświęciliśmy na wy-
konanie rekwizytów. Tekturowe 
nietoperze i kartonowe zamczysko 
w naturze nie robią wrażenia. Ale 
ich cienie! Mają moc magii i stra-
chu!
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nOWinki Z „BALBinki” Z gOWARZEWA

Nasza kadra uczestniczyła 
w dwóch wydarzeniach do których 
nominowali nas znajomi. To były 
sprawdziany współpracy i empa-
tii. Dobrze, że obydwa challen-
ge były sprawnościowe. Pierwszy 
to wspólne przysiady z liczeniem 
do 20., drugi to „macarena”. Gęsie 
pióro potwierdza, że w tym kadra 
jest super!

Absolwentów pożegnaliśmy dy-
plomami, upominkami i filmikiem 
nagranym przez całą dorosłą spo-

łeczność przedszkola. Były tań-
ce w „balbinkowych” koszulkach, 
wspomnienia, pamiątkowe indy-
widualne prezentacje każdej oso-
by.

Kiedy zbliżał się koniec roku 
szkolnego, zastanawialiśmy się, 
gdzie najlepiej spędzić wakacje. 
Wygrały plaże i morze. Hmmm... 
nie wiadomo, czy będzie można się 
tam wybrać. Na razie morze wy-
czarowaliśmy na wielkim styropia-
nie. Każdy wykonał i przypiął swój 

fragment. Wisi na korytarzu po-
dobno chwilami słychać szum fal.

Koniec roku szkolnego zaakcen-
towaliśmy filmem niespodzianką, 
pełnym tańców w wykonaniu ka-
dry, muzycznych życzeń stosow-
nych do ciągle trudnej sytuacji. 
Życzymy zdrowych, bezpiecznych 
i rozsądnych wakacji. Cóż, mimo 

wszystko tanecznym krokiem we-
szliśmy w ten oczekiwany czas 
swobody. Ale nasze przedszkole 
nie zawiesiło działalności. Chętni 
uczestniczyli w letnich zajęciach. 
Dwa pierwsze tygodnie sierpnia 
to czas odpoczynku od przedszko-
la. A i sale przez ten czas doświad-
czył ciszy jak makiem zasiał.

Gęsie Pióro
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Stowarzyszenie Rozwoju Oświa-
ty Oraz Upowszechniania Kul-

tury na Wsi po raz kolejny zorga-
nizowało kolonię dla dzieci z naszej 
gminy. Dnia 4 sierpnia wyruszyli-
śmy do Krynicy Morskiej Piaski. Zo-
staliśmy zakwaterowani w pięknych 
drewnianych domkach w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Piaskach. 
Ośrodek mieści się na Mierzei Wi-
ślanej 3 km od granicy z Rosją. Pod-
czas kolonii dzieci poznawały nowe 
techniki plastyczne (tworząc domi-
no z kamieni, obrazy na desce itp.). 
Brały udział w zajęciach profilaktycz-
nych podczas których: uświadamiane 
były jak zły wpływ mogą mieć na nich 
używki, jak niszczą zdrowie, podczas 
zajęć poruszane były również tema-
ty dotyczące przemocy, pozytywne-
go i negatywnego wpływu mediów.
Pogoda nam sprzyjała, więc bardzo 
często korzystaliśmy z kąpieli sło-
necznych i wodnych w morzu. Dzieci 
uczyły się podstaw udzielania pierw-
szej pomocy. Bardzo wyczekiwanym 
elementem kolonii był spacer do gra-
nicy, połączony z podziwianiem za-
chodu Słońca. Interesująca dla uczest-
ników była też podróż do Buczyńca, 
gdzie przepłynęliśmy się tramwajem 
wodnym po Kanale Elbląskim. Zo-

baczyliśmy jak działają pochylnie. 
Było to niesamowite przeżycie gdy 
raz byliśmy na wodzie raz na tra-
wie. Ważnym elementem kolonii był 
chrzest dzieci, które pierwszy raz były 
na kolonii. Został on przygotowanych 
przez najstarszych uczestników. Pod-
czas tej ceremonii wszyscy się dobrze 
bawili. W drodze powrotnej zwiedzi-
liśmy Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku, gdzie dzieci 
poznały historię Sybiraków, która bar-
dzo ich poruszyła. W towarzystwie 
przewodnika zobaczyły „Najdłuższą 
deskę świata”, „Dom Sybiraka”, „Gryf 
Pomorski-bunkier”, „Dom do góry 
nogami”, „Świat bajek”. Po atrakcjach 
w Szymbarku szczęśliwie wróciliśmy 
do domów. 

Niestety ze względu na panują-
cą pandemię ilość naszych wyjazdo-
wych atrakcji została ograniczona. 
A podczas tych, które się odbyły dzie-
ci przestrzegały wszelkich wymogów 
sanitarnych. 

Dziękujemy bardzo Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Kleszczewie 
za pomoc w organizacji kolonii.

A dla tegorocznych kolonistów 
-do zobaczenia za rok- już szukamy 
nowego miejsc.

 kolonia w krynicy morskiej Piaski
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wy i przedsionkowy, a przy tym 
dobrze się bawimy, a co najważ-
niejsze trenujemy nasze centrum 
dowodzenia, nasz osobisty kom-
puter – mózg.

Terapia ręki jest terapią skupia-
jącą się na obręczy barkowej 

i kończynach górnych. Celem te-
rapii jest rozwijanie motoryki ma-
łej czyli zdolności manualnych 
dziecka oraz poprawa ruchów 

precyzyjnych. Terapia w podej-
ściu całościowym obejmuje ru-
chomość łopatek i stawów koń-
czyn górnych oraz normalizację 
napięcia mięśniowego. W zależ-
ności od występujących zaburzeń 
praca opiera się na wzmacnianiu 
siły mięśniowej kończyn górnych 
(niezbędnej do podporu), stymu-
lacji czucia powierzchniowego lub 

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU W ZIMINIE 
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 

ZAPRASZAMY DZIECI, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY 
ROZPOCZNĄ PRZYGODĘ Z PRZEDSZKOLEM 
DO WSPÓLNYCH ZABAW ADAPTACYJNYCH

Prosimy o zabranie zmiennego obuwia dla dzieci oraz dobrego humoru. 

Z SALi inTEgRACji SEnSORyCZnEj

głębokiego (dostarczenie bodź-
ców dotykowych), doskonaleniu 
zdolności chwytu, doskonaleniu 
kontroli wzrokowo-ruchowej oraz 
skoordynowaniu pracy oburącz.

W naszej sali integracji sen-
sorycznej po feriach po-

jawiły się nowe sprzęty i pomo-
ce. Dzięki nim wzmacniamy nasz 
układ proprioceptywny, dotyko-
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W pierwszym Wakacyjnym 
Turnieju Piłki Nożnej dla 

chłopców z roczników 2003‒2006 
zorganizowanym na Orliku 
w Kleszczewie 4 lipca wzięły 
udział 4 zespoły. Mecze rozegrano 
systemem „każdy z każdym” mecz 
i rewanż.

Pierwsze miejsce zajął Zespół 
DZIKI, który wystąpił w składzie: 
Hubert Grzeszkowiak (1 br), Fra-
nek Rusak, Wojtek Walkowiak (1 
br), Kacper Sierant (6 br) i Kacper 
Ignaszak (2 br).

Drugie miejsce zajął Zespół 
CZARNA OWCA, który wystą-
pił w składzie: Marcel Bogusław-
ski (17 br), Maks Herzog (4 br), 
Wiktor Milczyński (1 br), Marcel 
Bogusławski (17 br), Maciej Sta-
siłowicz (2 br) i Dawid Madaj-
czak (2 br).

Trzecie miejsce zajął Zespół FC 
PO SETCE, który wystąpił w skła-
dzie: Filip Janiak, Mikołaj Tom-
czak, Jędrzej Cieśla (2 br), Kry-
stian Kosturski i Kamil Pieczyński 
(4 br).

Czwarte miejsce zajął Zespół FF 
15, który wystąpił w składzie: Bar-
tek Sobiech (3 br), Eryk Wasielew-
ski, Wojtek Matysiak (3 br), Mar-
cin Trzeciak (3 br) i Jakub Tórz.

Najlepszym strzelcem turnie-
ju został Marcel Bogusławski zdo-
bywca 17 bramek, natomiast naj-
lepszym bramkarzem wybrany 
został Franek Rusak.

***
W drugim Wakacyjnym Tur-

nieju Piłki Nożnej dla chłopców 
z roczników 2003‒2006 zorgani-
zowanym na Orliku w Kleszcze-

wie wzięły udział 3 zespoły. Mecze 
rozegrano systemem „każdy z każ-
dym” mecz i rewanż.

Zwyciężył Zespół FC EMERI-
TOS BANDITOS, który wystąpił 
w składzie: Franek Rusak, Woj-
tek Walkowiak, Dawid Madajczak 
(7 br), Jędrzej Cieśla (6 br), Adam 
Błajet i Mateusz Bosacki (1 br).

Drugim był Zespół DZIESIO-
NA TEAM, który wystąpił w skła-
dzie: Bartek Sobiech (8 br), Maciej 
Stasiłowicz, Hubert Grzeszkowiak 
(2 br), Jakub Barczak (2 br) i Wik-
tor Milczyński.

Trzecie miejsce zajął Zespół FC 
Z WAŁA TEAM, który wystąpił 
w składzie: Bartek Żuberek, Filip 
Janicki, Kacper Luty, Wojtek Ma-

tysiak (1 br), Marcel Bogusławski 
(4 br) i Kamil Pieczyński (1 br).

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Bartek Sobiech zdobywca 
8 bramek, natomiast najlepszym 
bramkarzem wybrany został Fra-
nek Rusak.

***
W trzecim Wakacyjnym Tur-

nieju Piłki Nożnej dla chłopców 
z roczników 2003‒2006 zorgani-
zowanym na Orliku w Kleszcze-
wie w dniu 23.08.2020 r., wzięły 
udział 3 zespoły. Mecze rozegrano 
systemem „każdy z każdym” mecz 
i rewanż.

Zwyciężył zespół OLIMPIC 
występujący w składzie: Jędrzej 

Wakacyjne Turnieje Piłki nożnej dla młodzieży szkolnej 
na Orliku w kleszczewie
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Cieśla(1 br), Maciej Piasny, Mar-
cel Bogusławski(13 br), Kacper 
Luty i Łukasz Nowak(1 br).

Drugie miejsce zajął zespół 
WOJAKI, w składzie: Hubert 
Grzeszkowiak (1 br0, Jakub Tórz, 
Wojtek Walkowiak, Maciej Kop-
ciuch i Kamil Pieczyński (7 br).

Trzecim był zespół KASZTANIA-
KI, który zagrał w składzie: Bartek 
Sobiech (1 br), Marcin Trzeciak(1 
br), Eryk Wasielewski, Wojtek Ma-
tysiak (8 br) i Wiktor Milczyński.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Marcel Bogusławski zdo-

bywca 13 bramek, natomiast naj-
lepszym bramkarzem wybrany 
został Maciej Piasny.

Na zakończenie obu turniejów 
wszystkie zespoły otrzymały pa-
miątkowe puchary, a wyróżnieni 
zawodnicy pamiątkowe statuet-
ki ufundowane przez Dyrektora 
GOKiS Kleszczewo Macieja Frąc-
kowiaka.

Turniej zorganizował animator 
sportu na orliku w Kleszczewie 
Zenon Piechocki.

M. Żelazek
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Turniej był bardzo dobrym 
sprawdzianem przed zbliżający-
mi się szybkimi krokami Mistrzo-
stwami Wlkp. w różnych kate-
goriach, które odbywać się będą 
w miesiącu wrześniu.

Leszek Hyżyk – trener Sekcji 
Tenisa Stołowego „Pionier” 

przy GOKiS w Kleszczewie

Pierwszą imprezą po przerwie 
był Ogólnopolski Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar OZTS roz-
grywany w trzech kategoriach 
wiekowych w Luboniu, 16 sierp-
nia 2020 r. Wśród 128 uczestni-
ków z całego kraju było 7 przedsta-
wicieli naszego klubu. W kategorii 
młodzików rocznik 2007 i młodsi 
nasz klub reprezentowały 2 zawod-

Po przerwie związanej z wy-
buchem epidemii corona-

wirusa sekcja tenisa stołowego 
wznowiła zajęcia treningowe 18 
maja. Zajęcia były prowadzo-
ne codziennie do końca czerw-
ca w Hali Sportowej w Tulcach. 
W miesiącu lipiec i sierpień 
zorganizowano zajęcia sporto-
we nie tylko dla zawodników 
sekcji tenisa stołowego, ale dla 
wszystkich chętnych przebywa-
jących w miejscu zamieszkania. 
Zajęcia nie tylko tenisowe od-
bywały się codziennie od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 10:00 -13.00.

W m-cu lipcu średnio w zajęciach 
codziennie brało udział 15 uczest-
ników w przedziale wiekowym 
od 8 do 17 lat. Natomiast w sierpniu 
oprócz zajęć dla wszystkich chęt-
nych zawodnicy sekcji młodzieżo-
wej przygotowywali się do zbliża-
jącego się nowego sezonu w tym 
do indywidualnych turniejów ogól-
nopolskich i wojewódzkich.

Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
OZTS w Luboniu

niczki i 2 zawodników, a w drugiej 
kategorii kadetów rocznik 2005 
i młodsi wystąpiły 2 zawodniczki. 
Wszyscy jak na pierwsze zawody 
po długiej przerwie zaprezento-
wali się nieźle, natomiast najlepiej 
wypadł Kuba Lamperski startuja-
cy w najstarszej kategorii juniorów 
rocznik 2002 i młodsi, który zajął 
7 m-ce.
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W dniach 25‒26 lipca na To-
rze regatowym Malta od-

były się 35. Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski i 19. Mistrzostwa 
Młodzików w Kajakarstwie. 
Do rywalizacji stanęło 59 klu-
bów z całej Polski. Zawody w tym 
roku przebiegały inaczej niż zwy-
kle ze względu na wprowadzony 
reżim sanitarny. Była specjalnie 
wyznaczona strefa dla zawodni-
ków, trenerów, sędziów i obsługi. 
Zawody podzielone były na dwa 
bloki i młodzież nie spotykała się 

z młodzikami. Medale zwycięzcy 
zakładali sobie sami, bez podium 
i bez kibiców. Dobrze, że stre-
fa w obrębie mety była dostępna 
dla wszystkich i tam nie brakowa-
ło emocji. Młodzi Warciarze dali 
w tym roku czadu i po każdym 
starcie mogli cieszyć się meda-
lem. W sumie zdobyli 5 krążków 
(2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) i 
w klasyfikacji medalowej mło-
dzików uplasowali się na 2 pozy-

cji w Polsce ustępując miejsca tyl-
ko Posnanii, która zdobyła jeden 
brązowy medal więcej. Mieszka-
niec Gminy Kleszczewo i repre-
zentant Warty, Krystian Kubica, 
stanął na najwyższym podium 
dwukrotnie podczas tych zawo-
dów i wrócił do domu z dwoma 
złotymi krążkami. Okazało się, 
że mimo pandemii, przez dłu-
gi czas z wirtualnym kontaktem 
z trenerami, bez pływania na wo-

dzie, z wiosłowaniem na sucho, 
biegami na bieżni i prowizorycz-
ną siłownią można osiągnąć suk-
ces jeśli tylko solidnie się pracuje.

Ogromnym wsparciem w tym 
roku okazało się stypendium spor-
towe przyznane przez Wójta Gmi-
ny Kleszczewo, które pozwoli-
ło na zakup niezbędnego sprzętu 
do ćwiczeń w domu i trzymania 
formy.

krystian kubica z podwójnym złotem podczas mistrzostw 
Polski młodzików

Przed Krystianem kolejne star-
ty i oby dobra passa trwała, a CO-
VID-19 nie pokrzyżował mu planów. 
Jeśli chcesz bliżej poznać sylwetkę 
Krystiana, zobaczyć jak trenuje, do-
wiedzieć się kiedy można zobaczyć 
jego zmagania na wodzie na żywo 
albo sponsorować go w spełnia-
niu sportowych marzeń zapraszamy 
na jego stronę – krystiankubica.pl.”

opr. redakcja
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W związku z epidemią CO-
VID-19 rozgrywki niż-

szych lig piłkarskich zostały za-
kończone przedwcześnie, czyli 
po zakończeniu rundy jesiennej 
2019/20. Niestety nie udało się 
rozegrać rundy wiosennej tego 
sezonu. Nasza drużyna zakoń-
czyła rozgrywki jesienne na dru-
gim miejscu w tabeli. Decyzją 
Wojewódzkich Związków Pił-
ki Nożnej: w ramach wszystkich 
niższych lig, które już nie mo-
gły rozegrać rundy rewanżowej 
(wiosennej) podjęto decyzję że 
zakończenie sezonu 2019/20 bę-
dzie obowiązywać wg stanu tabeli 
z rundy jesiennej i to właśnie ten 
układ w tabeli będzie decydował 
o awansach do wyższych lig.  Jed-
nocześnie żaden z zespołów nie 
spadł do niższej ligi. Oznacza-
ło to, że nasza drużyna awanso-
wała z drugiego miejsca do Kla-
sy Okręgowej. Jest to z pewnością 
historyczny awans gdyż prawie 
ćwierć wieku temu udało nam 
się rozegrać jeden sezon w Klasie 
Okręgowej.

W związku z przedwczesnym 
zakończeniem sezonu ligowe-
go chcielibyśmy przedstawić 
w związku z tym wywiad, który 
został przeprowadzony pod ko-
niec maja 2020 dla Peryferia Fut-
bolu. Przeprowadził go Łukasz 
Durczak, a odpowiedzi udzie-
lał Prezes Zarządu KS Clescevia 
Kleszczewo – Leszek Strańczyk:

– Runda wiosenna się nie od-
będzie, sezon został zakończony. 
Z waszego punktu widzenia chy-
ba jednak narzekać nie ma na co, 
gdyż uzyskaliście awans do Klasy 
Okręgowej. Co sądzicie o takiej 
decyzji?

Nasza drużyna od początku se-
zonu poważnie i ambitnie przy-
stąpiła do rozgrywek. Dzięki 
świetnej pracy trenera i zawod-
ników zespół był dobrze przygo-
towany do rozgrywek. Taka po-
stawa pozwoliła nam uplasować 
się na drugim miejscu po za-
kończeniu rundy jesiennej, tra-
cąc 4 punkty do lidera. Ciężko 
zawodnicy pracowali w okresie 
zimowym i przed startem run-
dy wiosennej przygotowani byli-
śmy do gry o pełną pulę, lecz nie 
mieliśmy okazji tego zrealizować 
w związku z sytuacją epidemicz-
ną w naszym kraju. Oczywiście 

bardzo się cieszymy z osiągnię-
cia celu, który sobie założyliśmy, 
choć wolelibyśmy zdobyć awan-
su do Klasy Okręgowej grając pe-
łen sezon, a nie tylko jedną rundę. 
To przecież gra w piłkę, możli-
wość sprawdzenia swoich umie-
jętności w grze zespołowej na tle 
rywala sprawia nam największą 
radość. Niestety takiej możliwo-
ści tym razem nie było, a podjęte 
decyzje Prezesów Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej wynagro-
dziły naszemu zespołowi ambitną 
grę do końca w rundzie jesiennej. 
Decyzje mogły być różne i równie 
dobrze rozegrana runda mogła 
być anulowana, a nasz zespól po-
zostałby w „A klasie”. Trzeba sobie 
jasno powiedzieć: nie ma decyzji 
które zadowoliłyby wszystkie klu-
by w rozgrywkach ZPN, dlate-
go powinniśmy być zadowoleni 
z takiego obrotu spraw, a naszym 
rywalom którzy pozostali w li-
dze życzymy sukcesów i szybkie-
go awansu. Korzystając z okazji 
chciałbym serdecznie pogratulo-
wać naszej drużynie tego awan-
su, jestem dumny z pracy naszego 
sztabu szkoleniowego i zawodni-
ków.

– Jeśli sytuacja w kraju się 
unormuje to nowy sezon zacznie 
się normalnie w sierpniu. Jak za-
mierzacie się przygotować do nie-
go mając tyle czasu? Planujecie 

w ogóle jakieś treningi w najbliż-
szym czasie?

Powoli pojawiają się decyzje 
umożliwiające prowadzenie już 
prawie normalnych treningów. 
Nasza drużyna od 7 maja roz-
poczęła stopniowe powracanie 
do trybu treningowego w gru-
pach 6-cio osobowych. Gdy po-
jawiła się możliwość (w ramach 
III etapu rozluźniania restryk-
cji sportowych) prowadzenia tre-
ningów w pełnych grupach, nie-
zwłocznie zmodyfikowaliśmy 
nasze harmonogramy treningo-
we nie zapominając o stosowaniu 
się do wytycznych Ministerstwa 
Sportu. Zdajemy sobie sprawę, że 
tak naprawdę już rozpoczyna się 
okres przygotowawczy do nowego 
sezonu i nie możemy tego okre-
su przespać. Planujemy (po okre-
sie rozruchowym) od czerwca 
wejść już w normalny tryb przy-
gotowawczy. Mamy już ustalo-
ne pierwsze mecze sparingowe 
w tym okresie, dlatego od zawod-
ników również będziemy ocze-
kiwać pełnego zaangażowania 
w tym okresie, by gra w nowe li-
dze mogła nam wszystkim spra-
wiać radość.

– Czy przed nowym sezonem 
planujecie w ogóle jakieś rosza-
dy w kadrze, czy raczej będzie 
to ta ekipa która miała grać wio-
sną?

Zależy nam na utrzymaniu 
naszej kadry i liczymy że na-
szym zawodnikom również za-
leży na wspólnej grze, gdy udało 
się wprowadzić drużynę do wyż-
szej ligi. Jednocześnie nie znam 
klubu, który przed nowym sezo-
nem nie chciałby jeszcze bardziej 
się wzmocnić. Z pewnością waż-
nym elementem zespołu jest „sil-
na ławka”, pozwalająca trenerowi 
rotować w składzie bez wpływu 
na poziom gry zespołu, Z tego 
powodu, już tradycyjnie przed 
nowym sezonem umieszczamy 
ogłoszenie zapraszając na trenin-
gi nowych zawodników, chcą-
cych spróbować swych umiejęt-
ności w Klasie Okręgowej. Mamy 
też nadzieję, że zawodnicy z oko-
licznych zespołów, którym bli-
ski jest nasz klub, będą chcieli 
również zagrać z herbem Clesce-
vii na piersi w Klasie Okręgowej. 
Z tego co wiem to bardzo dawno 
nas tu nie było, wracamy po 22 la-
tach do „okręgówki”. Zawsze je-
steśmy otwarci na nowych za-
wodników, z którymi będziemy 
mogli jeszcze lepiej przygotować 
się do startu w nowej lidze.

Choć na starcie rozgrywek bę-
dziemy beniaminkiem, to nikt nie 
powiedział, że taki beniaminek 
nie może aspirować jeszcze wyżej.

Leszek Strańczyk – Prezes 
zarządu KS Clescevia 

Kleszczewo

Awans drużyny seniorskiej kS Clescevia do klasy Okręgowej
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my. Nowy trener przejął obie gru-
py wiekowe prowadząc zajęcia kilka 
razy w tygodniu.

Aktualnie wszystkie nasze grupy 
wiekowe zostały zgłoszone do roz-
grywek:
•	 Żak (20013‒12) – Marathon Liga 

Mistrzów Koziołk (Jarosław Byt-
niewski)

•	 Orlik (20011) – Marathon Liga 
Mistrzów Koziołk (Bartosz Za-
wadzki)

•	 Orlik (20010) – Liga Orlik Wiel-
kopolski Związek Piłki Nożnej 
(Bartosz Zawadzki)

•	 Młodzik (2009) – Marathon Liga 
Mistrzów Koziołk (Przemysław 
Zamęcki)

•	 Trampkarz (2007‒2008) – II liga 
okręgowa C2 Trampkarz Grupa 1 
(Przemysław Zamęcki)
Rozgrywki grup młodzieżo-

wych rozpoczynają się z począt-

Sytuacja spowodowane przez 
COVID-19 mocno sparali-

żowała prace klubu, w którym 
wszystkie grupy wiekowe na po-
czątku rozpoczęły treningi indy-
widualne w grupach 6 osobowych, 
prowadzone przez trzech trenerów, 
a następnie stopniowa powracali-
śmy do treningów grupowych w ra-
mach poszczególnych roczników. 
Niestety w tym okresie dodatkowo 
zrezygnowali z pracy trenerskiej 
nasi długoletni trenerzy Zenon Pie-
chocki (prowadził rocznik 2009) 
i Tadeusz Płotka (prowadził rocz-
nik 2008‒2007). Ich decyzje były 
spowodowane względami osobi-
stymi i troską o zdrowie. Oczywi-
ście szanujemy tę decyzję. Ta sytu-
acja wraz z obowiązującą pandemią 
utrudniła nam znalezienie zastęp-
stwa dla tych grup wiekowych. 
W okresie przejściowym wspierali 
nasz w ramach prowadzenia tych 
grup trener Krzysztof Bzdęga (tre-
ner drużyny seniorskiej) oraz Ja-
rosław Bytniewski (wiceprezes 
i trener rocznika 2012‒2013). Pod 
koniec czerwca udało nam się po-
zyskać młodego trenera Przemysła-
wa Zamęckiego z doświadczeniem 
pedagogicznym (nauczyciel zajęć 
sportowych w szkole dla nieslyszą-
cych) jak również doświadczeniem 
trenerskim w Lech Football Acade-

kiem września dlatego okres 
przygotowawczy rozpoczął się 
od sierpnia bieżącego roku. Nasi 
zawodnicy dodatkowo wyjechali 
w okresie 17‒23.08.2020 na zgru-
powanie sportowe do miejscowo-
ści Wieleń.

Drużyna seniorska prowa-
dzona przez trenera Krzyszto-
fa Bzdęgę swoje przygotowania 
do rozgrywek rozpoczęła wcze-
śniej niż grupy młodzieżowe, 

gdyż już od lipca 2020, ponieważ 
rozgrywki w klasie okręgowej 
rozpoczynają się już w sierpniu 
(od 08.08.2020). W czasie okre-
su przygotowawczego na naszej 
drużyny zgłosiło się kilkunastu 
nowych zawodników z których 
po okresie weryfikacji pozostało 
12 zawodników. W trakcie tego 
okresu drużyna seniorska ro-
zegrała 9 spotkań kontrolnych, 

które miały głównie na celu po-

znanie umiejętności sporto-
wych naszych nowych zawodni-
ków oraz pozwalały na zgranie 
się z naszą drużyną. Liczymy 
że nasi młodzi nowi zawodni-
cy szybko zgrają się z drużyną 
i dobrze wpiszą się w plan tak-
tyczny naszego trenera, dzięki 
czemu będą mogli stanowić do-
bre wzmocnieni dla naszej dru-
żyny.

Tabela drużyn KLASA OKRĘ-

GOWA “RED BOX” GRUPA 2:
1. KS Clescevia Kleszczewo
2. UKS Złoci Złotkowo
3. Victoria Września II
4. LKS Baborówko
5. Polonia Środa Wielkopolska II

Leszek Strańczyk – Prezes 
zarządu KS Clescevia 

Kleszczewo

Okres przygotowawczy w klubie Clescevia

Nasza drużyna rozpoczęła roz-
grywki od pauzy w pierwszej 

kolejce (17 drużyn w grupie),, dla-
tego pierwszy mecz w lidze roze-
grała w drugiej kolejce 16.08.2020 
o godzinie 11:00 w Kleszczewie 
z drużyną LKS BABORÓWKO. 
Drużyna ta w pierwszej kolejce 
grała z Czarni Wróblewo wygry-
wając mecz wynikiem 4:0.

Był to mecz dwóch drużyn o zbli-
żonym potencjale piłkarskim, któ-
re wykazały na boisku duży respekt 
do siebie, kierując się zasadą „naj-
pierw nie stracić bramki, a z przo-
du coś strzelimy”. Tempo meczu ni-
skie z powodu fatalnych warunków 
ponad 30 stopni oC, więc poziom 
nie mógł zachwycić, choć z obu 
stron pojawiały się szanse bramko-
we. Drużyna gości była nastawiona 
defensywnie na wyjście do szybkie-
go ataku (posiadali w składzie kil-
ku szybkich zawodników). Nasza 
drużyna w ataku pozycyjnym grała 

bez wielkiego pomysłu na zagroże-
nie bramki rywala (zbyt wolne roz-
grywanie piłki). Pierwszą sytuację 
bramkową stworzyli gospodarze 
po stałym fragmencie gry 15' – rzut 
rożny wykonywał Sławek Szymko-
wiak, a z 5m w światło bramki nie 
trafił Łukasz Kryszak. W 30' goście 
po składnej akcji stworzyli sobie sy-
tuacje bramkową, ale pojedynek 1x1 
wygrał nasz bramkarz Dominik We-
sołowski, który również w efektow-
ny sposób obronił rzut wolny z 25m 

w końcówce I poł. W między cza-
sie mieliśmy jeszcze składną akcję 
oskrzydlającą: Paweł Błaszczyk – 
Sławek Mąderek, ale dośrodkowanie 
tego ostatniego na bramkę nie za-
mienił nasz napastnik Adam Bucz-
ma. W II połowie aktywniej rozpo-
częli gospodarze, pojawiły się strzały 
z dystansu (niestety mijały cel lub 
piłka lądowała na poprzeczce w wy-
konaniu Łukasza Szymczaka). Duże 
zagrożenie stwarzaliśmy po stałych 
fragmentach gry (najdogodniejszą 

miał Michał Masztalski – niestety 
po dalekim aucie Pawła Błaszczyka 
z bliskiej odległości nie trafił nasz 
zawodnik w piłkę). W tym dobrym 
dla nas momencie gry „paskudnej” 
kontuzji kolana doznał Paweł Błasz-
czyk, co znacznie utrudniło nam 
pole manewru w ofensywie. Od tego 
momentu mecz się wyrównał i co-
raz częściej goście zaczęli dochodzić 
do głos, stwarzając sobie doskona-
łą sytuację w 80' po kontrze lobu-
jąc bramkarza trafili w poprzecz-
kę. Końcówka meczu była nerwowa 
i po drugiej żółtej kartce Grzegorza 
Mąderka (w krótkim odstępie cza-
su), kończyliśmy zawody w osłabie-
niu. Mecz ostatecznie zakończył się 
bezbramkowym remisem 0:0. De-
biut w wyższej lidze na swoim bo-
isku może nie wypadł okazale, ale 
w tak silnej grupie, w której przy-
szło nam rywalizować trzeba „sza-
nować” każdy zdobyty punkt.

Krzysztofa Bzdęga

Pierwszy mecz seniorów w Lidze okręgowej
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WiADOmOśCi STRAŻACkiE

•	 2 czerwca strażacy z OSP Ko-
morniki podjęli wyzwanie Ga-
szyn Challege. Zadanie pole-
ga na wykonaniu 10 pompek, 
nominowaniu kolejnych jed-
nostek i wpłaceniu pienię-
dzy na leczenie dzieci chorych 
na SMA. Swoje wyzwanie pod-
jęli również członkowie MDP 
Komorniki, a zadanie wykona-
li 29 czerwca.

•	 18 czerwca druhowie z Ko-
mornik nieśli baldachim pod-
czas zakończenia oktawy 

Bożego Ciała w parafii w Tul-
cach.

•	 20 czerwca jednostka OSP 
Kleszczewo została zadyspo-
nowana do miejscowości Czer-
lejno w celu rozpoznania za-
grożenia po załączonej czujce 
monitoringu PPOŻ w kościele.

•	 29 czerwca jednostka OSP 
Krzyżowniki – Śródka zosta-
ła zadysponowana do zalanego 
przedszkola w Ziminie na sku-
tek pęknięcia rury. Działania 

nasze polegały wypompowania 
wody przy użyciu pompy Nia-
gara.

•	 8 lipca w Ośrodku Kultury Le-
śnej w Gołuchowie odbyła się 
uroczystość wręczenia promes 
na zakup samochodów ratowni-
czo-gaśniczych dla ochotniczych 
straży pożarnych z wojewódz-
twa wielkopolskiego. Przedsta-
wiciele jednostki OSP Krzyżow-
niki – Śródka mieli ogromną 
przyjemność uczestniczyć w tej 
uroczystości i odebrać promesę 

na zakup fabrycznie nowego sa-
mochodu GBA.

•	 13 lipca jednostka OSP 
Kleszczewo została zadys-
ponowana do kolizji drogo-
wej dwóch pojazdów cięża-
rowych na autostradzie A2 
(178 km, kierunek Świecko). 
Brak osób poszkodowanych. 
Na miejscu także: OSP Ko-
morniki, JRG6, Policja oraz 
Obsługa Utrzymania Auto-
strady.

2.06 –  Gaszyn Challege

8.07 – przekazanie promesy na zakup 
nowego samochodu dla OSP Krzyżow-
niki-Środka

18.06 –  Oktawa Bożego Ciała

20.06 –  zalanie przedszkola w Ziminie

13.07 – wypadek ciężarówek na A2
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WiADOmOśCi STRAŻACkiE

•	 13 lipca jednostka OSP Klesz-
czewo została zadysponowa-
na do kolizji drogowej, w której 
również uczestniczyły dwa po-
jazdy ciężarowe, ale tym razem 
na drodze ekspresowej S5 (wę-
zeł Kleszczewo). Brak osób po-
szkodowanych. Na miejscu tak-
że: OSP Kostrzyn, JRG6, JRG7, 
Policja, ZRM, Patrol S5.

•	 16 lipca druhowie z Komor-
nik oddali hołd druhowi Dioni-
zemu. Strażak z jednostki OSP 
Buk zmarł w szpitalu, po zatrzy-

maniu krążenia w czasie działań 
ratowniczo-gaśniczych.

•	 19 lipca jednostka OSP Klesz-
czewo została zadysponowa-
na do wycieku paliwa na auto-
stradzie A2 (PPO Nagradowice, 
Kierunek Świecko). Na miejscu 
także: OSP Krzyżowniki-Śród-
ka, JRG6

•	 31 lipca jednostka OSP Klesz-
czewo została zadysponowana 
do wypadku drogowego na dro-
dze ekspresowej S5 (34 km, kie-
runek Poznań) Na miejscu za-
staliśmy wbite auto osobowe 
pod naczepę pojazdu ciężarowe-
go. Jedna osoba poniosła smierć 
na miejscu. Na czas działań dro-
ga byla całkowicie zablokowana. 
Na miejscu także: OSP Gowarze-
wo, JRG6 Poznań, Ofcier Opera-
cyjny Miasta Poznań, ZRM, Po-
licja, Lekarz Sądowy, Prokurator.

•	 17 sierpnia jednostka OSP 
Kleszczewo została zadyspono-
wana do usunięcia gniazda owa-
dów błonkoskrzydłych w miej-
scowości Kleszczewo.

19.07 – wyciek paliwa na PPO Nagradowice (autostrada A2)

16.07 – hołd dla zmarłego strażaka

13.07 – kolizja ciężarówek na S5

31.07 – wypadek śmiertelny na S5

17.07 – usunięcie gniazda owadów
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WiADOmOśCi Z OSP kOmORniki

Pod koniec czerwca przez 
Podkarpacie przeszła nawał-

nica, w wyniku której wiele do-
mów zostało zalanych przez wez-
brane okoliczne rzeki lub potoki. 
Wiele rodzin w ciągu kilku minut 
straciło dorobek życia. Na pomoc 
ruszyli wolontariusze Stowarzy-
szenia OSP GRS Strażacy Wspól-
nie przeciw Białaczce. Strażacy 
z podkarpackich jednostek spo-
rządzili listę najpilniejszych po-
trzeb, natomiast zorganizowania 
tych rzeczy podjęli się wolonta-
riusze z Wielkopolski. Przez okres 
dwóch tygodni była możliwość 
przekazania darów na ten cel. 
Były one składowane w remizie 
OSP Komorniki. 12 sierpnia stra-
żacy z Komornik, wsparci przez 
ochotników z OSP Krzyżowniki - 
Śródka i OSP Poznań - Krzesiny 
załadowali dary na tira, udostęp-
nionego przez firmę Raben Gro-
up z Gądek. Transport dotarł na 

miejsce dnia następnego i został 
złożony w remizie OSP Mode-
rówka. Rozdysponowaniem tego 
zajmą się wolontariusze z Podkar-
pacia.

Dzięki dobroci i zaangażowaniu 
wielu firm i osób prywatnych uda-
ło się zebrać całe mnóstwo przed-
miotów, które wspomogą poszko-
dowanych: materiały budowlane 
i remontowe, sprzęt AGD, meble, 
urządzenia sanitarne i artykuły 
tekstylne.

Serdecznie dziękujemy fir-
mom: Raben Group, Bostik Pol-
ska, Kronospan, Kaprys Łukasz 
Mirek, Małecki Sp. z o.o., Ogro-
dzenia Śmigielski, Cemcom Pol-
ska, Naprawiamypralki.pl, Lub-
kam, Krystian Molik, Castorama 
Komorniki, C&D Bud – Mat oraz 
wszystkim osobom prywatnym za 
poświęcony czas, pomoc rzeczową 
lub materialną. 

A. Kucharska

Druhowie z OSP Komorniki 
włączyli się w akcję zbiór-

ki nakrętek i złomu. Dochód z 
ich sprzedaży zostanie przezna-
czony na leczenie małej Maj-
ki. 24 lipca mamie Mai zostało 

Zbiórka nakrętek i złomu 
na leczenie małej majki

przekazane kilka worków nakrę-
tek oraz fanty na festyn charyta-
tywny. Środki ze sprzedaży zło-
mu zostały przelane na konto 
zbiórki. 

A. Kucharska

26 lipca dwóch strażaków 
OSP Komorniki wraz 

z członkami Stowarzyszenia Stra-
żacy Wspólnie przeciw Białaczce 
wzięli udział w nocnym zdobyciu 
Śnieżki. Dokonali tego w pełnym 
umundurowaniu strażackim. 
Dzięki uprzejmości pracowników 
Karkonoskiego Parku Narodowe-
go, mieli oni możliwość obejrze-
nia wschodu słońca ze szczytu. 
Ku pamięci Powstańców War-
szawskich, odśpiewali tam o świ-
cie pieśń „Pałacyk Michała”.

Alicja Kucharska

nocne zdobywanie 
śnieżki

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę na Podkarpaciu
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Podczas spotkania prezes Sła-
womir Kominek złożył spra-
wozdanie z działalności OSP 
za rok 2019 oraz przedstawił plan 
na rok 2020. Zarząd jednogłośnie 
uzyskał absolutorium z wyko-
nanych zadań. Podczas zebra-
nia wzbogaciliśmy się o nowe-
go członka druha honorowego 
– Wiesława Woźnego.

PP

w postaci koszulek strażackich. 
Podczas opowiadania o pracy 
strażaków zostaliśmy zaalarmo-
wani do miejscowości Czerlej-
no w celu otwarcia mieszkania, 
w którym zatrzasnął się 2-letni 
chłopczyk. Nasi goście mieli oka-
zje widzieć na żywo cały wyjazd 
alarmowy od podstaw co bardzo 
rzadko się zdarza przy oprowa-
dzaniu po jednostce. PP

WiADOmOśCi Z OSP kLESZCZEWO

25 lipca w miejscowości Mar-
kowice odbył się festyn 

charytatywny dla Mai. Oczywiście 
nie mogło tam zabraknąć straża-
ków z jednostki OSP Kleszcze-
wo. Przygotowaliśmy atrakcje dla 
najmłodszych oraz dla całych ro-
dzin. Celem festynu były licyta-
cje wystawionych przedmiotów 
na leczenie chorych nóżek Mai, 
dlatego postanowiliśmy wystawić 
naszego Słonia STRAŻaka, 
który został wylicytowany 

Festyn charytatywny dla mai

PODWÓJNIE!!! Osoba, która wy-
licytowała naszego słonia za 600 
zł oddała przedmiot z powrotem 
na aukcje po czym wygrała go po-
nownie za 500 zł!! Gratulujemy 
zwycięzcy!!

Ogólnie na całym festynie udało się 
uzbierać pokaźną kwotę w wysokości 
ponad 51 tys. złotych! PP

20 czerwca 2020 r. 
w sali Gminnego Centrum 

Szkolenia i Tradycji Ochotniczych 
Straży Pożarnych odbyło się co-
roczne Zebranie Sprawozdaw-
cze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kleszczewie. W spotkaniu 
uczestniczyli oprócz naszych dru-
hów także: Wójt Gminy Kleszcze-
wo, Prezes Gminny, Komendant 
Gminny oraz zaproszeni goście.

15 sierpnia mieliśmy za-
szczyt gościć w jedno-

stce OSP Kleszczewo, Panią We-
ronikę z rodziną, zwyciężczynię 
licytacji z której pieniądze trafią 
na leczenie chorej Mai. Wygrana 
obejmowała zwiedzanie naszej re-
mizy oraz pokaz całego sprzętu, 
który znajduje się na samocho-
dach pożarniczych, a najmniej-
si goście dostali od nas prezent 

Pomoc chorej mai Zebranie Sprawozdawcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w kleszczewie 
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nASZE SPRAWy / REkLAmA

kROnikA POLiCyjnA

•	 W okresie czasu od dnia 21 
do 22 czerwca 2020 r. w miej-
scowości Tulce dotąd nieustalony 
sprawca dokonał kradzieży me-
talowych elementów rusztowania 
choinkowego koloru zielonego, 
powodując łączną wartość strat 
w wysokości 9000 zł. Postępowa-
nie prowadzi KP Swarzędz.

•	 W okresie czasu od dnia 26 
do 29 czerwca 2020 r. w miej-
scowości Tulce dotąd nieustalo-
ny sprawca dokonał włamania 
do hali warsztatowej, a następnie 
kradzieży z jej wnętrza przewo-
dów elektrycznych, powodując 
straty w wysokości 500 zł. Postę-
powanie prowadzi KP Swarzędz.

•	 28 czerwca 2020 r. w miejsco-
wości Tulce dotąd nieustalony 
sprawca dokonał kradzieży ele-
mentów układu wydechowego 
od pojazdu Mitsubishi Carisma, 
powodując łączną wartość strat 
w wysokości 3500 zł. Postępowa-
nie prowadzi KP Swarzędz.

•	 2 lipca 2020 r. w miejscowości 
Tulce funkcjonariusze KP Swa-
rzędz dokonali zatrzymania kieru-
jącego pojazdem m-ki Dacia Du-
ster, który znajdował się w stanie 
nietrzeźwości. Postępowanie pro-
wadzi KP Swarzędz.

•	 W okresie czasu od dnia 16 
do 21 lipca 2020 r. w miejsco-
wości Kleszczewo dotąd nieusta-
lony sprawca dokonał włamania 
do pomieszczeń gospodarczych, 
a następnie kradzieży z ich wnę-
trza dwóch akumulatorów, dwóch 
grzejników żeliwnych, lewarka 
hydraulicznego oraz około 100 li-
trów oleju napędowego, powo-
dując straty w wysokości 1500 zł. 

Postępowanie prowadzi KP Swa-
rzędz

•	 17 lipca 2020 r. w miejscowości 
Kleszczewo funkcjonariusze OP 
Kleszczewo dokonali zatrzymania 
dwóch osób posiadającego przy 
sobie środki narkotyczne. Postę-
powanie prowadzi KP Swarzędz.

•	 18 lipca 2020 r. w miejscowo-
ści Bylin funkcjonariusze KP Swa-
rzędz dokonali zatrzymania kie-
rującego pojazdem m-ki Citroen, 
który znajdował się w stanie nie-
trzeźwości. Postępowanie prowa-
dzi KP Swarzędz

•	 18 lipca 2020 r. w miejscowości 
Kleszczewo funkcjonariusze OP 
Kleszczewo dokonali zatrzyma-
nia osoby posiadającej przy sobie 
środki narkotyczne. Postępowanie 
prowadzi KP Swarzędz..

•	 W okresie czasu od dnia 22 
do 23 lipca 2020 r. w miejsco-
wości Kleszczewo dotąd nieusta-
lony sprawca dokonał włamania 
do pomieszczeń gospodarczych, 
a następnie kradzieży z ich wnę-
trza dwóch kanistrów paliwa, 
przewodu zasilającego oraz sma-
rownicy nożnej, powodując straty 
w wysokości 2000 zł. Postępowa-
nie prowadzi KP Swarzędz

•	 10 sierpnia 2020 r. w miej-
scowości Gowarzewo na tere-
nie sklepu Dino dotąd nieusta-
lony sprawca dokonał kradzieży 
portfela z zawartością doku-
mentów osobistych. Postępowa-
nie prowadzi KP Swarzędz.

•	 18 sierpnia 2020 r. w miejsco-
wości Markowice z terenu domu 
jednorodzinnego dotąd nieusta-
lony sprawca dokonał kradzieży 
portfela z zawartością dokumen-

tów osobistych. Postępowanie 
prowadzi KP Swarzędz

•	 W okresie czasu od dnia 20 
do 21 sierpnia 2020 r. w miej-
scowości Gowarzewo dotąd nie-
ustalony sprawca dokonał kradzie-
ży pojazdu m-ki Renault Megane, 
powodując łączną wartość strat 
w wysokości 42000 zł. Postępowa-
nie prowadzi KP Swarzędz.

nUmeRy teleFonów 
kontaktowycH:
•	 Ogniwo Prewencji w Kleszcze-

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

•	 Komisariat Policji w Swarzędzu 
przy ul. Grudzińskiego 30a, tel. 
61‒84‒148‒00

Dzielnicowi na teRenie 
gminy kleszczewo:

– Kierownik Ogniwa Prewen-
cji w Kleszczewie: mł. asp. Mar-
cin Pakulski, tel. 61‒84‒132‒90 lub 
519‒064‒718

– Dzielnicowy wszystkich miej-
scowości na terenie gminy Klesz-

czewo (z wyjątkiem miejscowości 
Tulce) st. sierż. Tobiasz Leśniarek

Dzielnicowy realizuje plan dzia-
łania priorytetowego w zakresie 
wyeliminowania przypadków spo-
żywania alkoholu oraz zaśmieca-
nia terenu wiaty rekreacyjnej przy 
boisku sportowym w miejscowości 
Gowarzewo tel. 61‒84‒132‒90 lub 
tel. służb. 519‒064‒677

– Dzielnicowy miejscowości Tul-
ce: zastępstwo pełni st. sierż. To-
biasz Leśniarek

Dzielnicowy realizuje plan dzia-
łania priorytetowego w zakre-
sie ograniczenia przestępstw po-
legających na kradzieży pojazdów 
na terenie miejscowości Tulce, 
tel. 61‒84‒132‒90 lub tel. służb. 
786‒936‒066

Wszelkie osoby posiadające ja-
kąkolwiek 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:
mł. asp. Marcin Pakulski 

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

Strzeżmy się złodziei

Jedna z czytelniczek zaalarmowała o naszą redakcję o aktywności 
złodziei na terenie Gminy Kleszczewo.

W nocy z 20 na 21 sierpnia w Gowarzewie na ulicy Waniliowej zo-
stał skradziony samochód marki Renault Megane. Pod tym kątem robi 
się niebezpiecznie w naszej okolicy, tym bardziej, że to drugi skradzio-
ny samochód na tej konkretnie ulicy w przeciągu roku.

Apelujemy do mieszkańców o czujność, zabezpieczenie swoich sa-
mochodów i mieszkań, oraz, jeżeli w okolicy zauważą jakieś wzbu-
dzające podejrzenie auta, żeby bezzwłocznie informowali policję, aby 
uniknąć podobnych sytuacji.

Opr. Redakcja
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ROZRyWkA

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 21 września 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 – Sola-
rium pani Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „Miłość w czasach 
zarazy”, wylosowała Anna Kostecka 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 imiona i nazwiska bohaterów li-

terackich: ALINA, CHOCHLIK, ELFY, GOPLANA, KANCLERZ, 
KIRKOR, SKIERKA, WDOWA.

Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.

Z G B A L S K

R O K R I K I

E P L A D I L

L L Y N A E H

C A F 2 0 R C

N N 2  Y 0 K O

A A L I N A  H

K A W O D W C

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

kRZyŻÓWkA 

2. Rozwiąż sudoku:

2 9 5 6

5 9 1 7 2

8 2 5

9 6 4

8 1 3

3 9 2 5 7

4 6 3 1

1 5 8 2

9 3 7




