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Nowe Solarisy w Kleszczewie

Koronawirus w natarciu 
Przestrzegaj zasad ochrony przed zakażeniem

Dbaj o zdrowie swoje i innych osób

WyDaNie
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KORONAWIRUS

Sytuacja epidemiologiczna 
w kraju jest obecnie na skraju wy-
dolności sytemu opieki zdrowotnej. 
W naszej gminie, zgodnie z komu-
nikatem Powiatowej Stacji Sanitar-
no Epidemiologicznej w Poznaniu z 
dnia 5 listopada zachorowały dotąd 
94 osoby, z tego 83 to przypadki ak-
tywne, a więc osoby te zachorowa-
ły w ciągu ostatnich dni i tygodni. 
Liczba ta nadal ulega szybkiemu 
wzrostowi. Opanowaniu sytuacji 
nie sprzyjają niepokoje społeczne 
zapoczątkowane wyrokiem Trybu-
nału Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji. Apele o skoncentrowanie 
się na rozwiązaniu w pierwszej ko-
lejności najważniejszego z punk-
tu widzenia ogółu społeczeństwa 
problemu, jakim jest obecnie gwał-
towny wzrost liczby zakażeń i zgo-
nów oraz kurczenie się możliwości 
zapewnienia opieki wszystkim wy-
magającym pomocy, przez dłuższy 
czas nie znajdowały zrozumienia 
wśród części społeczeństwa i dzia-
łaczy politycznych. Czy zwycięży 
rozsądek? Przekonamy się wkrótce, 
miejmy nadzieję, że będzie to do-

świadczenie budujące, przywraca-
jące wiarę w zbiorową mądrość Po-
laków.

Jak realne jest zagrożenie świad-
czy chociażby zakażenie 4 pracow-
ników Urzędu Gminy, w którego 
konsekwencji w dniach od 6 do 13 
października siedziba gminnej ad-
ministracji była nieczynna, a pra-
cownicy pracowali zdalnie. Przy-
padki zachorowań, chociaż nie tak 
skoncentrowane, odnotowano tak-
że w innych jednostkach gminnych, 
jak również w placówkach oświato-
wych działających na naszym te-
renie – i w tych przypadkach ko-
nieczna była kwarantanna wśród 
zagrożonych osób.

Bez precedensu w historii jest 
także fakt zamknięcia cmentarzy 
w dzień Wszystkich Świętych.

W świetle dotychczasowych do-
świadczeń, dystans społeczny, ma-
seczki, dezynfekcja i mycie rąk, 
to środki o znacznej skuteczno-
ści w powstrzymywaniu epidemii. 
Stosując się do zaleceń epidemio-
logicznych, dajemy szansę unik-
nięcia zakażenia sobie i osobom 
z naszego otoczenia.

W związku z dynamicznym roz-
wojem sytuacji, proszę o bieżące śle-
dzenie komunikatów o sytuacji epide-
miologicznej w oficjalnych serwisach 

informacyjnych instytucji państwo-
wych, a w przypadku spraw lokalnych 
na portalu internetowym Gminy.

6 NOWYCH 
AUTOBUSÓW JUŻ 
W KLESZCZEWIE

To niecodzienna sytuacja. 
Do naszej Gminy dotarło 6 fa-
brycznie nowych autobusów 
Soalaris Urbino 12. Zgodnie 

Pobieranie wymazów do badania na obecność wirusa Covid -19

Cmentarz parafialny w Kleszczewie1 listopada 2020 roku.

Nowe autobusy wjeżdżają do Kleszczewa

Symboliczne przekazanie 6 autobusów przez przedstawiciela firmy Solaris

Nowe autobusy na węźle w Kleszczewie
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z umową zaplanowany był odbiór 4 
pojazdów, jednak dwa dodatkowe 
przybyły przed terminem, który 
zaplanowano wstępnie na począ-
tek lutego przyszłego roku. Naj-
prawdopodobniej wcześniej niż 
przewidywała umowa zostanie do-
starczony także ostatni autobus, 
nieco mniejszy od pozostałych 
Solaris Urbino 10,5. Przypomnij-
my, w lipcu br. odbyła się prezen-
tacja pierwszych 2 pojazdów. Tak 
więc już wkrótce, po uzupełnieniu 
niezbędnych formalności, główny 
trzon gminnej komunikacji będą 
stanowiły nowe Solarisy. Już suk-
cesywnie wycofywane są sędziwe 
MAN-y, a także zasłużone Mer-
cedesy. Wymianę taboru umożli-
wił Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny 2014‒2020, Oś 
priorytetowa Energia, Poddziała-
nie Wspieranie strategii niskoemi-
syjnych w tym mobilność miej-
ska w ramach ZIT dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Pozna-
nia. W ramach programu oddane 
zostały już do użytkowania węzły 
przesiadkowe w Kleszczewie i Tul-
cach, w trakcie realizacji jest budo-
wa bazy dla obsługi transportu pu-
blicznego, jak również budowa ul. 
Sportowej w Kleszczewie.

KLESZCZEWO 
W CZOŁÓWCE 
NAJLEPSZYCH GMIN 
W POLSCE

Dziennik Rzeczpospolita opu-
blikował „Ranking Samorządów 
2020”. Jak to określają autorzy 
„Ranking Samorządów weryfiku-
je sprawność i skuteczność działań 
władz lokalnych w  kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju swoich 
małych ojczyzn. Docenia gminy 
i miasta dobrze zarządzane, dbają-
ce o trwałość ekonomiczną, środo-
wiskową oraz społeczną.” Ranking 
obejmuje wszystkie gminy w Pol-
sce (z wyjątkiem Warszawy). Kry-
teria oceny zawierają ok. 50 wskaź-
ników w czterech filarach: trwałość 
ekonomiczno-społeczna, trwałość 
społeczna, trwałość środowiskowa 
oraz jakość zarządzania.”

W kategorii Gminy wiejskie, 
na 1537 ocenianych samorządów 
zostaliśmy sklasyfikowani na 29 
pozycji w kraju.

W roku ubiegłym w rankingu 
zajmowaliśmy jeszcze wyższe bo 
12 miejsce. W celu uzyskania moż-
liwie obiektywnego wyniku ocenie 
poddawane są okresy trzyletnie.

W tegorocznej edycji  zwycięz-
cami zostały: Gliwice, Morawi-
ca oraz Kleszczów, odpowied-
nio w swoich kategoriach: miasta 
na prawach powiatu, gminy miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

UMOWA DLA 
KOMORNIK 
I NAGRADOWIC

Ważne wydarzenie dla Gminy 
Kleszczewo, a szczególnie dla 2 so-
łectw, miało miejsce 19 paździer-
nika w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego. 
Podpisanie umowy na dofinan-
sowanie z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014‒2020 projektu 
„Włączenie społeczne mieszkań-
ców Gminy Kleszczewo poprzez re-
witalizację miejscowości Komor-
niki i Nagradowice”, to ogromna 
szansa na rozwój tych miejscowości. 
O skali przedsięwzięcia mówi wyso-
kość środków na realizację przewi-
dzianych w projekcie działań. War-
tość kosztorysowa to 5.371.628,38 zł, 
w tym dotacja z WRPO 2014‒2020 
wynosi 4.127.022,03 zł. W ramach 
powyższych środków będzie wybu-
dowana świetlica w Nagradowicach, 
a także zostanie przeprowadzony 
kapitalny remont wraz z przebudo-
wą świetlicy w Komornikach. Miej-
scowość Komorniki oraz okoliczni 

mieszkańcy skorzystają na rewitali-
zacji zabytkowego parku. Rekulty-
wacji zostanie poddany także staw 
w centrum Komornik.

Możliwość pozyskania tak du-
żych środków jest wynikiem 
udziału w jeszcze innym progra-
mie unijnym. To „Program rewi-
talizacji dla Gminy Kleszczewo”, 
którego opracowanie było wa-
runkiem niezbędnym do ubie-
gania się o dotacje na konkret-
ne działania – całość środków 
na przygotowanie tego dokumen-
tu pozyskaliśmy z WRPO. Wybór 
miejscowości Nagradowice i Ko-
morniki wynika z kryteriów zało-
żonych w tym programie. W celu 
uzmysłowienia zakresu czasowe-
go starań o wsparcie warto wska-
zać, iż prace nad Programem re-
witalizacji Dla Gminy Kleszczewo 
zostały podjęte w 2016 roku. Pro-
gram ten został uchwalony w 2017 
roku, w samą porę, gdyż w tym też 
roku został ogłoszony nabór w ra-

mach WRPO na rewitalizację. Jak 
już wiemy szczęśliwe zakończe-
nie zabiegów miało miejsce w paź-
dzierniku 2020, a więc po 4 latach 
od ich rozpoczęcia. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia w przypad-
ku większości programów o wyso-
kiej wartości – są to zawsze dzia-
łania wieloletnie, poprzedzone 
opracowaniem dokumentów pro-
gramowych, przygotowaniem bu-
dżetu (konieczność zapewnienia 
możliwości zapewnienia udzia-
łu własnego), sporządzenia stu-
dium wykonalności i opracowania 
wniosku z wykorzystaniem atutów 
dających szansę na wysoką lokatę 
podczas oceny. Umowę w imieniu 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego podpisał Marszałek 
Marek Woźniak, ze strony Gminy 
Kleszczewo niżej podpisany.

Do partnerstwa w realizacji pro-
jektu zaproszono Stowarzyszenie 
„Pomagam” oraz Wielobranżową 
Spółdzielnie Socjalną” EMA”.

 
KONKRETYZUJE SIĘ 
REALIZACJA OZE

Dobiega końca procedura prze-
targowa dotycząca dwóch z trzech 
komponentów programu budowy 
na terenie Gminy instalacji Odna-
wialnych Źródeł Energii – są to ko-
lektory słoneczne oraz panele fo-
towoltaiczne. Po skompletowaniu 
dokumentów i zakończeniu oce-
ny, ok. połowy listopada nastąpi 
podpisanie umów z wykonawca-
mi. W przypadku trzeciego kom-
ponentu, tj. montażu pomp cie-
pła, 30 października miało miejsce 
otwarcie ofert i rozpoczęła się pro-
cedura oceny. Wykonaniem zamó-

Park w Komornikach

Podpisanie umowy na rewitalizację Komornik i Nagradowic
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wienia są zainteresowane 3 firmy. 
Termin realizacji całości programu 
to 30 czerwiec 2021 roku.

Projekt pod nazwą „Wytwarza-
nie energii ze źródeł odnawial-
nych na terenie gmin Kleszczewo 
oraz Krzykosy”, na etapie złożo-
nego wniosku przewidywał wy-
konanie w obu gminach 329 in-
stalacji fotowoltaicznych, 93 
kolektorów słonecznych oraz 50 
gruntowych pomp ciepła. Licz-
ba zaplanowanych źródeł energii 
wynikała z liczby złożonych wnio-
sków, co miało miejsce w 2017 
roku. Całkowita wartość pro-
jektu to 11.327.585,28 zł, w tym 
8.845.198,60 zł to dotacja z WRPO 
2014‒2020, pozostałą sumę (mi-
nimum 15% oraz koszty niekwa-
lifikowane do dofinansowania) 
mają wnieść końcowi beneficjenci, 
a więc zainteresowani mieszkańcy 
obu gmin.

Złożony w 2017 roku przez 
Gminę Kleszczewo w imieniu obu 
samorządów wniosek został oce-
niony pozytywnie, jednak począt-
kowo nie otrzymał dofinansowa-
nia ze względu na wyczerpanie 
się alokacji środków. W ramach 
oszczędności i przesunięć w bu-
dżecie WRPO, dostępne środki 
zwiększono i dzięki temu dofinan-
sowaniem objęto kolejną grupę 
beneficjentów, w tym nasz projekt. 
31 maja 2019 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Pozna-
niu została podpisana umowa 
o przyznaniu środków unijnych 
na realizację programu OZE. Za-
nim uruchomiono procedury 
przetargowe, ze względu na dwu-
letni upływ czasu od opracowa-
nia założeń i duże zmiany na ryn-
ku konieczne było uaktualnienie 
i uzgodnienie na nowo specyfi-
kacji przetargowej. Zmiany w do-
kumentacji to nie był jedyny pro-
blem. Informacja o wyczerpaniu 
alokacji spowodowała rezygnację 
części chętnych, którzy nie chcie-
li czekać na ewentualne zwięk-
szenie puli pieniędzy na działa-
nie w zakresie OZE. Nadal jest 
jeszcze możliwość przystąpienia 
do programu w zakresie paneli 
słonecznych. Niestety wymienio-
ne przeszkody nie wyczerpały pa-
sma trudności. Ogłaszany cztero-
krotnie (!) przetarg na najbardziej 
skomplikowane instalacje, jakimi 
są w tym przypadku pompy cie-

pła, nie przyniósł rozstrzygnięcia 
ze względu na zbyt wygórowane 
ceny oferowane przez wykonaw-
ców. Ze względu na wysoką war-
tość dostaw objętych przetargiem, 
zamawiających obowiązuje proce-
dura unijna, bardziej skompliko-
wana i wymagająca znacznie dłuż-
szych terminów niż w przypadku 
procedur krajowych.

Termin wykonania instalacji to 7 
miesięcy od podpisania umowy.

AKADEMIA 
KOMPETENCJI 
CYFROWYCH

Nasza Gmina uczestniczyła 
w programie „Akademia kom-
petencji cyfrowych dla miesz-
kańców Gminy Kleszczewo” 
współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014‒2020. Prze-
prowadzono 13 szkoleń dla 151 
osób w tematyce:  Rodzic w In-
ternecie; Działam w sieciach spo-
łecznościowych; Tworzę własną 
stronę internetową (blog); Rol-
nik w sieci.

Ponadto w ramach projek-
tu zakupiono 10 laptopów, któ-
re w dniu 30 września 2020 r. zo-
stały przekazane Zespołowi Szkół 
w Kleszczewie. Całkowita wartość 
projektu to 84.000 zł.

UNIJNE WSPARCIE DLA 
GOK-u

Podpisana została umo-
wa w sprawie dofinansowania 
z PROW projektu „Rozwój funk-
cji kulturalnych obszaru poprzez 
wyposażenie GOK w Kleszcze-

wie, sprzyjające podniesieniu ja-
kości życia mieszkańców, ich in-
tegracji i aktywizacji”. Wartość 
projektu 74  956,44 zł, w tym 
dofinansowanie w wysokości 
63,63%, tj. 47 694,78 zł. Projekt 
realizowany będzie w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
Trakt Piastów.

Szkolenie w ramach „Akademii Kompetencji Cyfrowych”

WIELKOPOLSKA 
ODNOWA WSI 
W ŚRÓDCE 
I TANIBORZU

Dwa sołectwa z naszej Gminy 
skorzystają z wsparcia Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Pierwszy z projektów nosi ty-
tuł „Oaza rodzinnego relaksu 
w Śródce”. Dofinansowanie pocho-
dzi z programu Wielkopolska Od-
nowa Wsi, w ramach X edycji kon-
kursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 
Projekt obejmuje budowę placu za-
baw składającego się z huśtawki 
„Bocianie Gniazdo”, linarium „Pi-
ramida”, zestawu zabawowego, pia-
skownicy. Całość uzupełnia ogro-
dzenie o długości 76m oraz tablica 
z regulaminem. W ramach zada-
nia przewidziana jest praca własna 
mieszkańców. Całkowita wartość 
projektu to 77 555,80 zł, dofinanso-
wanie wynosi 30  000,00 zł, wkład 
Gminy 33 555,88 zł, a wkład sołectwa 
14 000 zł. Wkład pracy mieszkańców 
wyceniony został na 26 270,00 zł.

Budowa tyrolki w Gowarzewie

Plac zabaw w Śródce
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Budynek dla OPS oraz Policji 

posiada już pozwolenie na użyt-
kowanie. Dostarczane jest wypo-
sażenie – w przypadku Ośrodka 
Pomocy Społecznej większość wy-
posażenia to meble i sprzęt, któ-
re zostaną przeniesione ze starej 
siedziby. Od początku listopada 
do jednego z pomieszczeń została 
przeniesiona administracja gmin-
nej oświaty, następnie sukcesywnie 
zasiedlą budynek Ośrodek Pomo-
cy Społecznej i placówka Policji. 
Do pełnego zasiedlenia budynku 
jest konieczne zagospodarowanie 
terenu po stronie przebudowywa-
nej ul. Sportowej, gdzie są prze-
widziane miejsca parkingowe dla 
klientów. Ważna informacja jest 
taka, iż w nowej siedzibie będzie 
też nowa forma organizacji Po-
licji w randze posterunku. Dzię-
ki osobistemu wsparciu Komen-
danta Głównego Policji Jarosława 
Szymczyka, Gmina będzie miała 
zrekompensowaną znaczną część 
wydatku poniesionego na budo-
wę. Powierzchnia budynku prze-
znaczona dla policjantów wraz 
z połową udziału w gruncie zosta-
ną wykupione na rzecz Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Jeżeli chodzi o ul. Sportową 
w Kleszczewie, przy której poło-
żony jest budynek dla OPS i Poli-
cji, to dobiegają końca prace bru-
karskie, wykonane jest już nowe 
oświetlenie. Przy szkole powsta-
je parking dla rowerów. Układa-
na jest masa asfaltowa na jezdni 
oraz ścieżce rowerowej. Inwestycja 
ma wsparcie z budżetu unijnego 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.

Trwa wielka inwestycja, rów-
nież z udziałem środków unijnych 
z WRPO – budowa zaplecza tech-
nicznego dla komunikacji gmin-
nej. Równolegle do prac związa-
nych z obiektami kubaturowymi 
wykonywane są sieci infrastruktu-
ry podziemnej i podbudowa pod 
nawierzchnie.

Kolejne duże inwestycje, to bu-
dowy ulic. Na ulicy Waniliowej 
w Gowarzewie zakończona zosta-
ła budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Obecnie wykonywa-
na jest podbudowa pod nawierzch-
nię ulicy, rozpoczęto także układa-
nie kostki betonowej. W przypadku 
ul. Miętowej w tej samej miejsco-
wości budowana jest kanalizacja 
sanitarna, wkrótce wykonawca za-
dania przystąpi do budowy ulicy. 
Do FDS na rok przyszły został zło-
żony wniosek o dotację do budowy 
ul. Szałwiowej oraz odcinka ul. La-
wendowej łączącego ul. Szałwiową 
z ul. Waniliową.

Zarówno na budowę ulicy Wa-
niliowej, jak i ul. Miętowej pozy-
skaliśmy środki z naborów ogło-
szonych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Kanaliza-
cja sanitarna w tych ulicach jest 
wykonywana ze środków wła-
snych Gminy.

W Tulcach zakończona zosta-
ła budowa ostatniego fragmentu 
ul. Bukowej. Wcześniej zakończo-
no budowę połączenia ul. Orze-
chowej z ul. Liliową oraz przedłu-
żenia chodnika na ul. Fiołkowej 
do skrzyżowania z ul. Konwaliową.

Trwa proces inwestycyjny zwią-
zany z budową ścieżki rowerowej 
z Kleszczewa do Nagradowic – 

Drugi projekt zatytułowa-
ny „Zagospodarowanie prze-
strzeni centrum integracji wie-
lopokoleniowej społeczności 
w Taniborzu” został zgłoszony 
do VIII edycji konkursu pn. „Od-
nowa wsi szansą dla aktywnych 
sołectw” organizowanego w ra-
mach wzmiankowanego powyżej 
programu Wielkopolska Odno-
wa Wsi. Polega on na zagospo-
darowaniu przestrzeni publicznej 
w tej miejscowości poprzez za-
kup stolika do gry w szachy, 2 ła-
wek, zestawu koszy do segregacji 
śmieci, 3 koszy ulicznych, 2 pię-
ciostanowiskowych stojaków ro-
werowych i 2 donic.

Całkowita wartość projektu 
to 7.635,00 zł, dofinansowanie z bu-
dżetu Samorządu Wojewódzkiego 
2 800,00 zł, wkład Gminy 3 835,00 
zł, wkład sołectwa 1 000,00 zł.

Wniosek do programu Wielko-
polska Odnowa Wsi został zło-
żony również na budowę tyrolki 
przy strażnicy OSP w Gowarze-
wie. Niestety, w tym przypadku 
rozstrzygnięcie było niekorzyst-
ne. Pomimo braku dofinansowa-
nia urządzenie będzie wykonane 
w całości z budżetu Gminy, w tym 
z Funduszu Sołeckiego 13  000 zł 
oraz z dodatkowo wyasygnowanej 
sumy z budżetu 23 162 zł.

RAPORT Z INWESTYCJI
Pomimo pandemii w naszej 

gminie dotąd kontynuowana jest 
realizacja bardzo dużego zakresu 
robót. Jeżeli nie nastąpi drastyczne 
pogorszenie sytuacji, to dotychcza-
sowy ubytek dochodów, jak rów-
nież wzrost wydatków związany 
z walką z pandemią powinny zre-
kompensować środki z tarczy uzy-
skane przez naszą gminę z budżetu 
Państwa. Niezależnie część wydat-
ków inwestycyjnych dodatkowo 
zabezpieczono kredytem. Niestety 
gwałtowny rozwój pandemii, suk-
cesywnie zwiększane ograniczenia 
gospodarki, a przy tym destabili-
zacja społeczna, to niekorzystny 
prognostyk na przyszłość, zwłasz-
cza że na skalę optymizmu miał 
dotąd także wpływ wysoki poziom 
inwestycji, w tym zagranicznych. 
Trudna sytuacja kraju może być 
przyczyną zmiany planów wśród 
inwestorów, a co za tym idzie nie 
uzyskamy zakładanych efektów in-
westycji gospodarczych.

zwycięzca przetargu na komplek-
sową realizację zadania przygoto-
wuje dokumentację projektową. 
To już kolejna inwestycja wspiera-
na przez Wielkopolski Regional-
ny Program Operacyjny z wyko-
rzystaniem środków europejskich. 
Przypomnijmy, że w tym samym 
trybie jest przygotowywana inwe-
stycja Powiatu Poznańskiego przy 
partnerstwie Gminy Kleszczewo 
– budowa ścieżki rowerowej Po-
znań – Tulce – Gowarzewo etap I.

Dobiegł końca jest remont szat-
ni przy hali sportowej Tulcach 
w ramach programu samorządu 
wojewódzkiego „Szatnia na me-
dal”. Z dotacji Urzędu Marszał-
kowskiego skorzystaliśmy także 
w poprzedniej edycji programu – 
wówczas wyremontowana została 
szatnia w Kleszczewie.

Ważną inwestycją z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa i kom-
fortu życia mieszkańców jest bu-
dowa oświetlenia ulicznego. 
Pomimo wydłużenia terminu reali-
zacji do końca października wyko-
nawca nie zdołał się wywiązać z za-
dania. Przyczyną jest COVID-19. 
Choroba wywołuje większą niż 
normalnie absencję chorobo-
wą zarówno u wykonawców, jak 
i dostawców materiałów, czy ko-
operantów. Część opraw już świeci, 
pozostałe będą wykonane wkrótce, 
miejmy nadzieję, że również w nie-
odległym czasie rozświetlą ulice – 
odnośnie terminu włączenia ener-
gii decydujący głos ma jej dostawca.

Wracając do dużych przedsię-
wzięć, należy wymienić budowę 
oczyszczalni ścieków w Nagra-
dowicach – prace prowadzone są 
na całym zakresie zadań. Termin 
zakończenia prac, także z przy-
czyn wymienionych powyżej, zo-
stanie prawdopodobnie przesunię-
ty z grudnia br. na marzec 2021 r.

Prace związane z modernizacją 
Stacji Uzdatniania Wody są pro-
wadzone w Krerowie. Obecnie 
przystąpiono do wykonania no-
wych posadzek, planowany termin 
montażu nowych urządzeń to ko-
niec bieżącego roku.

Gmina wspiera również zadania 
związane z utrzymaniem zabyt-
ków. Sukcesem parafii kleszczew-
skiej jest odrestaurowanie zabyt-
kowego drewnianego kościoła.

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy KleszczewoOstatnie prace w sąsiedztwie budynku dla OPS i Policji



>>>

6

wrzesień-listopad 2020 r.Urząd gminy informUje>>>

6

gmiNNe iNWeStycje

Wnętrze Posterunku Policji

Prace brukarskie na ul. Sportowej w Kleszczewie Układanie masy asfaltowej na ul. Sportowej w Kleszczewie

Wnętrze nowej hali nr 2 bazy ZK Wnętrze nowej hali nr 4 bazy ZK Utwardzanie terenu bazy ZK

Hall Ośrodka Pomocy Społecznej

Teren budowy bazy Zakładu Komunalnego
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gmiNNe iNWeStycje

Wnętrze reaktora oczyszczalni scieków w NagradowicachBudowa oczyszczalni scieków w Nagradowicach

Budowa ul. Waniliowej w Gowarzewie Ulica Bukowa w Tulcach Nowe latarnie na ul. Szkolnej w Tulcach

Nowe latarnie na ul. Konwaliowej w Tulcach Budowa kanalizacji sanitarnej na Miętowej w Gowarzewie

Stara i nowa oczyszczalnia scieków Wsparcie remontu zabytkowego kościóła w Kleszczewie



>>>

8

wrzesień-listopad 2020 r.Urząd gminy informUje>>>

8

Od 1 stycznia 2021 roku zmia-
nie ulegają stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla nieruchomości 
zamieszkanych. Mieszkańcy do-
mów wielorodzinnych zapłacą 25 
zł od osoby, a jednorodzinnych – 
28 zł. Zmiana opłaty podyktowa-
na jest znacznym wzrostem kosz-
tów utrzymania systemu – przede 
wszystkim kosztów odbioru i  za-
gospodarowania odpadów. Inne 
istotne powody to wzrost ilości 
produkowanych odpadów, zwięk-
szenie zakresu usług skierowanych 
do mieszkańców i wprowadzenie 
kolejnych zmian przepisów pra-
wa krajowego, do których realiza-
cji zobligowane są wszystkie gmi-
ny i związki.

Zgromadzenie Związku Mię-
dzygminnego GOAP na posiedze-
niu w dniu 2 listopada 2020 r. przy-
jęło uchwałę, która od 1 stycznia 
2021 r. wprowadza zmianę wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Decyzja 
ta wynika z konieczności dostoso-
wania poziomu opłat do realnych 
kosztów gospodarki odpadami. Ich 
sukcesywny wzrost spowodowa-
ny jest kilkoma czynnikami: więk-
szą ilością wytwarzanych przez 
mieszkańców odpadów (co pociąga 
za sobą wzrost kosztów ich odbio-
ru i  zagospodarowania), załama-
nie na rynku surowców wtórnych 
(brak popytu po zamknięciu ryn-
ków azjatyckich, ujemne ceny, usta-
wowy wzrost nakładów na ochronę 
przeciwpożarową magazynowa-
nych surowców) oraz wprowa-
dzone w ostatnim czasie przez 
Sejm zmiany przepisów krajowych 
(m.in. nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach, liczne rozporządzenia dot. 
gospodarki odpadami). Wszystkie 
te okoliczności sprawiły, że utrzy-
manie stawki na poziomie z 2019 
roku nie jest dłużej możliwe.

W większości gmin w Polsce 
znaczne podwyżki zostały wpro-
wadzone pod koniec 2019 i na po-
czątku 2020 roku. Dzięki oszczęd-
nościom oraz prowadzonym przez 
ZM GOAP działaniom, mają-
cym na celu optymalizację syste-
mu, udało się przesunąć podwyżkę 
o kilkanaście miesięcy, co przełoży-
ło się na oszczędności w domowym 

budżecie mieszkańców na pozio-
mie ponad 130 zł na osobę – mówi 
Andrzej Springer, dyrektor Biura 
ZM GOAP.

Przedstawiciele gmin aglomera-
cji poznańskiej zaakceptowali pro-
pozycje nowych, urealnionych sta-
wek opłat – dla nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w któ-
rym znajdują się więcej niż 4 lo-
kale mieszkalne w wysokości 25 zł 
od mieszkańca, natomiast dla nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kiem, w którym znajdują się nie 
więcej niż 4 lokale mieszkalne 
w wysokości 28 zł od mieszkańca. 
Warto podkreślić, że  dotychczaso-
we działania ZM GOAP pozwoli-
ły na przyjęcie stawki na poziomie 
zdecydowanie niższym niż jej mak-
symalny, przewidziany w ustawie, 
wymiar wynoszący 36,38 zł od oso-
by. Tym samym wysokość opła-
ty jest porównywalna lub niższa 
niż w innych gminach czy aglome-
racjach w naszym kraju. Co waż-

ne, utrzymane zostaną częściowe 
zwolnienia dla rodzin sześciooso-
bowych i większych. Z kolei, jeśli 
mieszkańcy domów jednorodzin-
nych mają własny kompostownik 
i kompostują w nim bioodpady, 
przysługuje im zwolnienie z części 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi w wysokości 2 zł od nierucho-
mości.

co jest finansowane 
z opłat za gospodarowanie 
odpadami?

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem krajowym, cały system gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi powinien się samofinansować. 
Oznacza to, że wpływy z opłat 
od mieszkańców muszą pokry-
wać jego realne koszty. Przeznacza-
nie opłaty na inne cele lub finanso-
wanie systemu z innych źródeł jest 
niezgodne z prawem.

Blisko 90,5% kosztów systemu 
gospodarki odpadami ZM GOAP 

to koszty odbioru i  zagospodaro-
wania odpadów komunalnych oraz 
utrzymania Punktów Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK/MPSZOK). Opłaty 
za te usługi ponoszone są na rzecz 
przedsiębiorców odbierających od-
pady lub prowadzących te Punkty, 
wyłonionych w drodze przetargu 
nieograniczonego, którzy spełnili 
określone w postępowaniu przetar-
gowym warunki.

Pozostałe 9,5% kosztów pono-
szone jest na prowadzoną edukację 
ekologiczną (materiały informacyj-
no-edukacyjne, kampanie infor-
macyjno-edukacyjne, akcje eduka-
cyjne dla mieszkańców, konkursy 
o tematyce ekologicznej oraz na ob-
sługę administracyjną.

Dlaczego opłata 
za gospodarowanie 
odpadami musi wzrosnąć?

Na opłatę za gospodarowanie 
odpadami wpływają liczne czynni-
ki, które determinują jej wysokość:
•	 Zmiana sposobu rozliczania 

wynagrodzenia dla Wykonaw-
ców
Od 1 września br. obowiązu-

ją nowe umowy na odbiór, trans-
port i zagospodarowanie odpa-
dów. Miesięczne wynagrodzenie 
dla wszystkich Wykonawców wy-
nosi ponad 13 mln zł (dokładna 
kwota zależna jest od masy odebra-
nych odpadów). Warto zaznaczyć, 
że do 31 sierpnia br. usługa ta była 
realizowana za 5,1 mln zł miesięcz-
nie. Wzrost kosztów o 153% spo-
wodowany jest m.in. ustawową 
zmianą wynagrodzenia – ze stałego 
miesięcznego ryczałtu na wynagro-
dzenie za każdą tonę odebranych 
odpadów.
•	 Znaczny wzrost masy odbiera-

nych od mieszkańców odpadów
Z roku na rok zwiększa się masa 

odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańców, co znajduje odzwier-
ciedlenie w kosztach całego syste-
mu gospodarki odpadami.

•	 Brak lub minimalne dopłaty 
za surowce wtórne pochodzące 
z selektywnej zbiórki odpadów
W ostatnich latach, po zamknię-

ciu rynków azjatyckich, odnotowu-
je się brak popytu na surowce wtór-
ne, znaczny spadek cen sprzedaży 

Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkanych na terenie ZM GOAP

2019 2020

Zwiększenie zakresu usług m.in.: częstsze odbiory odpadów
selektywnych i wystawkowych, zniesienie limitów na bioodpady

(odbiór/miesiąc)

Jaka jest wysokość opłaty w innych gminach ?

Wzrost kosztów
podstawowych 
(m.in. płacy minimalnej, energi itp.)

%

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
     � www.goap.org.pl     �/zwiazekgoap     � 61 624 22 22     � bok@goap.org.pl

Miejscowość Opłata na mieszkańca 

Suchy Las 25 zł

Tarnowo Podgórne, Luboń, Mosina 26 zł

Leszno 27 zł

Piła (ZM PRGOK), Gmina Skoki 30 zł

Rzeszów 32 zł

Kórnik 35 zł
(od stycznia 2021 r.)

Warszawa ok. 50 zł 
(od grudnia 2020 r., stawka na podstawie zużycia wody)
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odpadów wysegregowanych, wręcz 
ceny ujemne, spadek cen sprzeda-
ży paliwa z  odpadów, spadek wy-
sokości dopłat od organizacji od-
zysku. Konieczność dopłacania 
do odbioru i przetwarzania odpa-
dów zbieranych selektywnie zależy 
od prawidłowej segregacji w gospo-
darstwach domowych. Tylko do-
bry jakościowo surowiec może być 
bowiem przekazany do recyklingu. 
Brak przepisów o odpowiedzialno-
ści producentów wprowadzających 
na rynek produkty w opakowa-
niach (tzw. rozszerzona odpowie-
dzialność producentów) oznacza, 
że nie współfinansują oni systemu 
segregacji odpadów, ich transportu 
i przetwarzania, co pogłębia i tak 
niekorzystną już sytuację.
•	 Wzrost kosztów organizacji 

i prowadzenia Punktów Se-
lektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) 
i ich mobilnych odpowiedni-
ków (MPSZOK)
W minionym roku wzro-

sły również koszty organiza-
cji PSZOK i MPSZOK. Wpłynę-
ły na to rosnące masy odpadów 
przyjmowanych w PSZOK, a tak-
że wzrost kosztów zagospodaro-
wania odpadów problemowych 
i niebezpiecznych. Organizacja 
PSZOK przez Związek jest obo-
wiązkiem wynikającym z ustawy, 
a co ważniejsze tego typu punk-
ty umożliwiają prawidłowe zago-
spodarowanie odpadów proble-
mowych i  niebezpiecznych, tym 
samym ograniczają ryzyko po-
wstawania dzikich wysypisk.

•	 Wzrost kosztów związanych 
z ustawowymi zmianami 
uchwalonymi przez Sejm.
W ostatnich latach częste 

zmiany prawa krajowego wpły-
nęły na kształtowanie regionalnej 
gospodarki odpadami, wymu-
szając konieczność dostosowa-
nia się do narzuconych z góry 
zasad. Zmiany te spowodowa-
ły wzrost kosztów poprzez m.in.: 
wprowadzenie powszechnej 
obowiązkowej segregacji odpa-
dów, rozszerzenie katalogu od-
padów przyjmowanych przez 
PSZOK, zakaz składowania frak-
cji energetycznej, skrócenie moż-
liwości magazynowania odpa-
dów, reorganizację przetargów 
na odbiór odpadów. Niestabil-
ność przepisów skutkuje wyższy-
mi kosztami utrzymania całego 
systemu, co przekłada się bezpo-

średnio na wzrost opłaty pono-
szonej przez mieszkańca.

•	 Wzrost kosztów podstawo-
wych tj. płacy minimalnej, 
energii itp.
Każdego roku zwiększają się 

koszty świadczenia usług, doty-
kające zarówno ZM GOAP, jak 
i firmy odbierające odpady czy 
innych uczestników systemu. Ro-
sną ceny energii elektrycznej, 
przesyłek pocztowych, koszty za-
pewnienia i utrzymania oprogra-
mowania informatycznego do za-
rządzania gospodarką odpadami. 
Równie istotny jest wzrost kosz-
tów pracodawcy, np. zwiększenie 
wysokości płacy minimalnej.

zwiększenie zakresu 
usług skierowanych 
do mieszkańców zm goaP

Zmiany w systemie gospodar-
ki odpadami, które wprowadzo-
ne zostały 1 września br., przynio-
sły wiele dodatkowych usprawnień 
i korzyści dla mieszkańców aglome-
racji poznańskiej. Wynika to z ana-
lizy wewnętrznej Biura ZM GOAP 
i wniosków płynących bezpośrednio 
od mieszkańców.

Zwiększono częstotliwość od-
bioru: bioodpadów, odpadów zbie-
ranych selektywnie (papier, metale 
i tworzywa sztuczne, szkło) oraz czę-
stotliwości wywozu odpadów wy-
stawkowych. Zniesiono limitowanie 
bioodpadów oraz włączono do syste-
mu ZM GOAP punkty skupu surow-
ców wtórnych. Rozszerzono również 
zakres odbioru odpadów wystawko-
wych (o skrzydła drzwiowe, arma-
turę i  ceramikę łazienkową, sanita-
riaty), poszerzono katalog odpadów 
przyjmowanych do PSZOK, a tak-
że uproszczono zasady selektywnej 
zbiórki.

– Reasumując, uchwalona zmia-
na stawki opłaty jest niezbędna, 
by pokryć wszystkie koszty związane 
z funkcjonowaniem systemu. Po-
przez ciągłą kontrolę systemu gospo-
darki odpadami prowadzoną przez 
nasze biuro, częste analizy, przetar-
gi, które wprowadzały zmianę wyko-
nawców i chwilowe niedogodności dla 
mieszkańców, ale pozwoliły nam bar-
dziej kontrolować ceny na rynku, uda-
ło się znacznie te podwyżki przesunąć 
w czasie. Jednak przy ostatnich znacz-
nych wzrostach kosztów funkcjonowa-
nia systemu, w tym głównie nakładów 
na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów, które podniosły się o blisko 153%, 
a także zwiększeniu ilości produkowa-

Informacja nt. zmiany stawek 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkanych 
na terenie ZM GOAP

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł 
od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł. Zmiana opłaty podyktowa-
na jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede 
wszystkim kosztów odbioru i  zagospodarowania odpadów. Inne 
istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwięk-
szenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadze-
nie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których reali-
zacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

ZMIANA
OPŁATY ZA ODPADY 
OD 1 STYCZNIA 2021 r.

Zabudowa wielorodzinna*

16 zł    28 zł
Zabudowa jednorodzinna*

miesięcznie na osobę
* mniej niż 4 lokale mieszkalne

miesięcznie na osobę
* więcej niż 4 lokale mieszkalne

Przedstawiciele 9 gmin
należących do ZM GOAP
zdecydowali o zmianie stawki
za odpady komunalne. 
Nowe stawki będą
obowiązywały
od 1 stycznia 2021 r.

Dlaczego zmiana wysokości opłaty za odpady?

Zgodnie z prawem krajowym,
gminny system gospodarki odpadami
musi się samofinansować czyli opłaty

od mieszkańców muszą pokrywać
jego koszty. Obecne stawki (14 i 16 zł/os.) 

nie pokrywają tych kosztów.
Dlatego przedstawiciele 9 gmin 

należących do ZM GOAP podjęli decyzję 
o urealnieniu opłat za odpady od 2021 r.

Wzrost kosztów za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów

ODBIÓR
90,5%
kosztów to odbiór,

zagospodarowanie odpadów,
działanie PSZOK/MPSZOK

PSZOK/
      MPSZOK

EDUKACJA
I OBSŁUGA

ZAGOSPODAROWANIE

7,1%

9,5%

25,6%
57,8%

2019

5,2
mln zł

13,1
mln zł

2020

153%

nych odpadów przez mieszkańców czy 
zakresu usług, podwyżka taka jest, nie-
stety, nieuchronna – podsumowuje A. 
Springer.

zmiana numeru 
indywidualnego rachunku 
bankowego

Od 1 stycznia 2021 roku miesz-
kańców czeka jeszcze jedna zmiana. 
W wyniku przetargu na obsługę ban-

kową Związku, nastąpiła zmiana ban-
ku, w związku z czym zmianie ulegną 
numery indywidualnych rachunków 
bankowych, na które dokonywać na-
leży wpłaty. Szczegółowe informa-
cje dotyczące nowej wysokości opłaty 
jaki i nowego numeru konta – zostaną 
przekazane właścicielom i zarządcom 
nieruchomości w najbliższych tygo-
dniach przez ZM GOAP.

Przygotował ZM GOAP
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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 odpowiedzial-
na 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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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 stanowi-
li 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 tyl-
ko pytania o fakt wykonywania pra-

cy, 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 go-
spodarstwa rolnego wymaga nie 
tylko pełnego zaangażowania za-
wodowego rolnika i jego rodziny, 
ale także zatrudnienia dodatkowych 
pracowników i jak duży jest to ry-
nek pracy.

Zatem: spiszmy się jak na rolni-
ków przystało!

Drodzy mieszkańcy! Nasza miejscowość bierze udział w Badaniu 
Klimatu Rowerowego 2020, dlatego: 

Jeździsz rowerem codziennie, czasami lub tylko sporadycznie? 
Przedstaw swoją opinię na temat warunków korzystania z roweru w 

Twoim mieście lub gminie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z osobami 
kształtującymi politykę rowerową i zarządcami ruchu. Przekaż ważną in-
formację zwrotną - opinią eksperta, codziennego użytkownika prz-estrze-
ni publicznej. 

Jak wziąć udział w badaniu? 
Narzędziem badawczym jest ankieta on-line. Należy wejść na stronę in-

ternetową www.rowe-rowyklimat.pl, po naciśnięciu przycisku „weź udział 
- wypełnij ankietę" następuje przeniesienie do formularza ankiety. 

Udział w ankiecie jest anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje około 10 
minut. 

#BKR2020 www.rowerowyklimat.pl 

Badania Klimatu Rowerowego 2020 - ZACZYNAMY! #BKR2020 
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URZąd GMINY INfORMUje

Z obrad Rady Gminy

31 sierpnia 2020 r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Kleszcze-
wo, na której podjęte zostały uchwały w następujących spra-

wach:
1. Uchwała Nr XXI/161/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/277/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017 r. 
w sprawie transportu publicznego dla dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych lub klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie 
Gminy Kleszczewo

2. Uchwała Nr XXI/162/2020 w sprawie określenia średniej ceny jedno-
stek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2020/2021.

3. Uchwała Nr XXI/163/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXII/167/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 
2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarze-
wo, Kleszczewo, Szewce i Tulce.

4. Uchwała Nr XXI/164/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejsco-
wości Gowarzewo.

5. Uchwała Nr XXI/165/2020 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z re-
alizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Klesz-
czewo na lata 2016‒2019.”

6. Uchwała Nr XXI/166/2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 
opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2020‒2023”.

7. Uchwała Nr XXI/167/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/112/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa dro-
gowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo 
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu.

8. Uchwała Nr XXI/168/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2020 r.

9. Uchwała Nr XXI/169/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020‒2040.

30 września 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Kleszcze-
wo, na której podjęte zostały uchwały w następujących spra-

wach:
1. Uchwała Nr XXII/170/2020 w sprawie regulaminu korzystania z par-

ku w miejscowości Gowarzewo.
2. Uchwała Nr XXII/171/2020 w sprawie regulaminu korzystania 

z gminnych altan i wiat rekreacyjnych
3. Uchwała Nr XXII/172/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2020r.
4. Uchwała Nr XXII/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020‒2040.
Dyrektor Biura Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej Pan Andrzej Springer przedstawił informacje 
dotyczących zmian w gospodarce odpadami na terenie Związku Mię-
dzygminnego GOAP.

29 października 2020 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy 
Kleszczewo, na której podjęte zostały uchwały w następują-

cych sprawach:
1. Uchwała Nr XXIII/174/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata 2021‒2025.

2. Uchwała Nr XXIII/175/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej 
działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Klesz-
czewo w zakresie części tekstowej.

3. Uchwała Nr XXIII/176/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji prawa 
własności lokalu użytkowego oraz udziału ½ w nieruchomości poło-
żonej przy ul. Sportowej na terenie miejscowości Kleszczewo, ozna-
czonego numerem ewid. 15/114, obręb Kleszczewo, stanowiącej wła-
sność Gminy Kleszczewo.
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KOMUNIKAT TOwARZYSTwA 
PRZYjACIół POwSTANIA 
WielKoPolSKiego

W związku ze zbliżającymi się dniami upamiętniającymi naszych 
zmarłych, w tym walczących o naszą Wolność, po uzgodnie-

niu z ks. proboszczem, informujemy, że Msza Św. Patriotyczna bę-
dzie odprawiona 11 listopada o godzinie 10:00 w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Tulcach. Po Mszy Św. chętnych zapraszamy na cmentarz, 
by zapalić znicze na grobach powstańców.

4. Uchwała Nr XXIII/177/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2020r.

5. Uchwała Nr XXIII/178/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020‒2040.
Pani Magdalena Sołtysiak – Kierownik Referatu Oświaty przedstawi-

ła radnym „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Kleszczewo w roku szkolnym 2019/2020.”

Z posiedzeń komisji Rady Gminy

Przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 

Finansowo – Gospodarczej w dniu 25 sierpnia 2020 r. było:
Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021 w obowią-

zującym reżimie sanitarnym przedstawione przez Dyrektorów Szkół.
Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska było:

•	 Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej.
•	 Sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
było:

•	 Sprawozdanie z działalności służby zdrowia pod kątem profilaktyki 
zdrowia na terenie Gminy Kleszczewo.

•	 Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej  
było:

•	 Inwestycje zrealizowane oraz plany w zakresie inwestycji realizowa-
nych z funduszy zewnętrznych –temat będzie kontynuowany na ko-
lejnym posiedzeniu Komisji.

•	 Drugim tematem były sprawy bieżące dotyczące działalności Gminy.
A. Zdobylak



<<<

13

wrzesień-listopad 2020 r. Nasze sprawy <<<

13

Osoby z niepełnosprawno-
ścią z osobami towarzyszą-

cymi udali się w piękne okolice 
Wielkopolski; zwiedzili miejsco-
wości w powiecie kościańskim. 
Ponad pięćdziesięcioosobowa 
grupa wyjeżdżała z Kleszcze-
wa w dniu 27 sierpnia 2020r., 
o godz. 8.30 w deszczu, ale peł-
na optymizmu, że dojeżdżając 
do celu będzie pogodnie. I tak 
też się stało. Docierając do Raco-
tu zaświeciło nam słonko. Obej-
rzeliśmy wewnątrz i na zewnątrz 
ładny pałac XVIII – wieczny, 
klasycystyczny, zaprojektowany 
przez słynnego architekta Do-
minika Merliniego, którego pier-
wotnie właścicielami byli książę-
ta Jabłonowscy. W pałacowych 
wnętrzach była jedna z pierw-
szych w Polsce scen dworskich. 
Swoje sztuki wystawiali tu: Jó-
zef Wybicki oraz Wojciech Bo-
gusławski, zwany ojcem Teatru 
Polskiego. Gośćmi księcia Jabło-
nowskiego byli także książę Józef 
Poniatowski i Tadeusz Kościusz-
ko. W roku 1919 dobra racockie 
stały się własnością Skarbu Pań-
stwa Polskiego. Była tu też Re-
zydencja Prezydentów Rzeczy-
pospolitej. Bywali tu prezydenci 
Stanisław Wojciechowski i Igna-
cy Mościcki. W 1928r. utwo-
rzono tu Państwową Stadninę 
Koni „Racot” Dziś mieści się ho-
tel o wysokim standardzie. Wy-
cieczkowicze zwiedzili stajnię, 
mogli pogłaskać konie i obejrzeć 
w powozowni ówczesne pojazdy 
konne. Wśród eksponatów moż-
na podziwiać zachowany w do-

brym stanie powóz, którym 26 
grudnia 1918r. podróżował Igna-
cy Jan Paderewski. Chwilę zain-
teresowani spacerowali po parku 
w stylu angielskim. Sprzed pała-
cu mamy grupowe zdjęcie.

Następnie ekskursja udała się 
do Muzeum Gorzelnictwa w Tur-
wi, po której oprowadził nas pan 
Grzegorz Konieczny. Kierow-
nik gorzelni w specyficzny spo-
sób przedstawił proces produk-
cji. Wprowadzał humor w swoje 
opowiadanie. Po wyjściu z mu-
zeum pan Przemysław Hęćka za-

prowadził nas pod pałac w Tur-
wi, w którym mieści się obecnie 
Instytut PAN. Zrobiliśmy sobie 
wspólną fotografię.

Po drodze do restauracji 
„Duet” obejrzeliśmy z zewnątrz 
kościół drewniany w Gołębiniu 
Starym.

Po posileniu się dobrym obia-
dem zwiedziliśmy Opactwo Be-
nedyktynów w Lubiniu, do które-
go Benedyktyni przybyli w latach 
70. XI wieku, których dotknę-
ły liczne wojny, kryzysy. Tu za-

opatrzyliśmy się w pamiątki i ich 
słynną „Benedyktynkę”.

Zmęczeni wróciliśmy do Klesz-
czewa o 17.30. Wycieczkę można 
zapisać jako udaną, a była jed-
nym z działań projektu „Eks-
pansywność Niepełnosprawnych 
w gminie Kleszczewo”. Projekt re-
alizowany przez Stowarzyszenie 
„Pomagam” w Kleszczewie jest 
dotowany przez Gminę Kleszcze-
wo.

M. Radzimska
Koordynator projektu

Piękna wielkopolska

Uczestnicy wycieczki przed pałacem w Turwi

Powozownia w Racocie Muzeum Gorzelnictwa w Turwi
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Wycieczka dla Seniorów z gmi-
ny Kleszczewo, z gminy Ko-

strzyn i z gminy Kórnik rozpoczę-
ła się rankiem, 11 września 2020, 
a zakończyła późnym wieczorem, 
13 września 2020. Zwiedzanie roz-
poczęliśmy od ruin zamku Firle-
jów w Janowcu i mieszczącego się 
w parku, po drugiej stronie dworku, 
przeniesionego w to miejsce z miej-
scowości Moniaki przez Muzeum 
Nadwiślańskie. Tutaj na tle ruin zro-
biliśmy sobie grupowe zdjęcie.

Po zwiedzeniu Janowca udali-
śmy się do muzeum Czartoryskich 
w Puławach. Najpierw przed pała-
cem pani przewodnik opowiedzia-
ła o tym zabytku, parku i miesz-
czącym się w nim Domu Gotyckim 
i Świątyni Sybili. Następnie w trzech 
grupach zwiedzaliśmy. Było pięk-
nie wewnątrz jak i na zewnątrz – 
w parku, a pogoda nas rozpiesz-
czała; świeciło słonko. Już trochę 
zmęczeniu wsiedliśmy do autoka-
ru, którym pan Przemysław zawiózł 
nas na nocleg do dworku Wincent 
i hotelu Akropol, które mieściły się 
na jednej posesji, na peryferiach Lu-
blina. Po spożyciu dobrej obiadoko-
lacji mieliśmy czas wolny; na roz-
mowy i spacery.

W drugim dniu, po śniadaniu 
udaliśmy się do Lublina, w któ-
rym, przed zamkiem czekała na nas 
pani przewodnik. Oprowadzając 
przekazała nam historię zwiedza-
nych miejsc, ważnych w Lublinie. 
Na dziedzińcu zamkowym weszli-
śmy do kaplicy Świętej Trójcy – 
jednej z najcenniejszych zabytków 
sztuki średniowiecznej w Europie, 
w której znajdują się freski, ukazują-
ce obrazy z cyklu 12 wielkich świąt 
kościoła wschodniego: Zwiastowa-

nie NMP, Nawiedzenie św. Elżbie-
ty, Narodzenie Chrystusa, Ofiaro-
wanie Chrystusa, Chrzest, a także 
Święto Przemienienia, Wskrze-
szenie Łazarza, Wjazd do Jerozoli-
my. Cykle świąt uzupełniły obrazy 
z Ewangelii. Pani przewodnik mó-
wiła przez cały czas o mieście i tak 
przeszliśmy przez Bramę Grodzką, 
zwiedziliśmy Starówkę i Rynek, ko-
ściół Dominikanów, Archikatedrę, 
ruiny kościoła pw. Św. Michała Ar-
chanioła.

Po południu zawieziono nas au-
tobusem na Majdanek – do daw-
nego obozu koncentracyjnego. Tu-
taj ze względu na przeszłość było 
smutno, że „ludzie ludziom zgoto-
wali ten los”.

Na zakończenie dnia obiadokola-
cja i msza święta – dla chętnych oraz 
czas wolny na rozmowy, spacery.

Trzeci dzień rozpoczęty śniada-
niem zakończył się w Kazimierzu 
Dolnym a po drodze pospacerowa-
liśmy po parku zdrojowym w Na-
łęczowie a w nim skosztowaliśmy 
w pijalni wód, wody zdrojowej. Naj-
smaczniejsza była woda ze źródełka 
„miłości”. W przepięknym Kazimie-
rzu chętni weszli na Basztę i Wzgó-
rze Trzech Krzyży. Panorama była 
wspaniała. Udając się do restauracji 
„Rybka” uczestnicy wycieczki po-
głaskali psa, który przynosi „szczę-
ście”.

Potem już długa droga powrotna 
i szczęśliwe dotarcie do miejsc zbió-
rek.

Wycieczka trzydniowa była do-
towana przez Powiat Poznański 
a realizowana przez Stowarzyszenie 
„Pomagam” w Kleszczewie.

M. Radzimska
Koordynator projektu

W Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu takie wybrzmiewa 

przesłanie musicalu „Virtuoso”, 
na którym 18 września 2020 r., 
była grupa osób z niepełnospraw-
nością z osobami towarzyszący-
mi (prawie 50 osób). Na widow-
ni było trochę inaczej niż zwykle, 
z powodu epidemii. Siedzieliśmy 
w maseczkach i co drugie miejsce, 
ale to nie przeszkadzało w kon-
templacji sztuki. Głównym bo-
haterem był Ignacy Jan Paderew-
ski, w którego wspaniale wcielił 
się Janusz Kruciński. Barwy bia-
ło-czerwonej oplotły cały teatr. 
Ten wielki kompozytor, polityk 
o światowym rozgłosie był wiel-
kim patriotą, duchem i ciałem 
z Polską związany, materialnie jej 
pomagając; wspierany przez uko-
chaną żonę Helenę Górską Pa-
derewską, graną ciekawie przez 
Annę Federowicz. Zatem roz-
brzmiewa na deskach teatru także 
piękna miłość tych dwojga. Pozo-
stałym postaciom historycznym 
zaprezentowanym w tym musica-

lu przez zespół artystów należą się 
ukłony, za ich przedstawienie. Li-
bretto i muzyka świetnie napisane 
przez Matthew Hardy, a przetłu-
maczone przez Lesława Haliń-
skiego. Orkiestrę i aranżacje wo-
kalne przygotował Andrew Fox. 
Przemysław Kieliszewski przetłu-
maczył teksty piosenek; odzwier-

ciadlające pewną rzeczywistość. 
Mimo, że „wyeksponowano” ka-
wałek tamtej Polski, to spektakl 
dzięki tej inscenizacji jest „żywy” 
do teraźniejszości. To zasługa re-
żysera Jerzego Jana Polońskie-
go. W choreografii dynamicz-
ny ruch może się podobać, gdyż 
ukazuje szał i podziw, jakim ob-

wycieczka na Lubelszczyznę

Znak – Orzeł Biały
darzało bohatera społeczeństwo. 
Mała scena, aczkolwiek ekspre-
sjonistyczna, a zajęła się nią Pau-
lina Andrzejewska – Damięcka. 
Na uwagę zasługują: scenografia 
Mariusza Napierały i kostiumy 
Agaty Uchman. Słowem całość, 
łącznie z orkiestrą i przeplatana 
baletem jest satysfakcjonująca.

Wyjazdy do Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu są działaniem wpi-
sanym w projekt „Kleszczewianie 
w teatrze w Poznaniu” w części do-
towanym przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Tym, którzy odpowiedzieli na za-
proszenie i razem dotarli autokara-
mi do teatru bardzo dziękuję.

Ze Stowarzyszeniem „Poma-
gam” jest związana liczna grupa 
osób, która lubi tę sztukę, którą jest 
teatr, więc warto dla niej przygoto-
wać takie przedsięwzięcie.

M. Radzimska
Koordynator projektu

Fot.Teatr Muzyczny w Poznaniu
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24 września 2020 r., w godzi-
nach wieczornych odbyły 

się warsztaty z wyplatania makram 
kwietnikowych. Tym razem dla 
grupy związanej z niepełnospraw-
nością i osobami towarzyszącymi. 
Miejscem spotkania była sala kon-
ferencyjna, przyjaznego dla Stowa-
rzyszenia „Pomagam”, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczewie.

Uczestnikami warsztatów ręko-
dzieła artystycznego były mamy 
ze swoimi dziećmi. Zajęcia odby-
wały się w ramach projektu „Eks-
pansywność niepełnosprawnych 
w gminie Kleszczewo”, który jest 
dotowany przez Gminę.

rodzinnie na warsztatach
W ciągłym ruchu powstawa-

ły piękne dzieła, pod wprawnym 
okiem instruktorek – pań: Kasi 
i Iwony – wykonane zarówno 
przez dorosłych jak i dzieci.

Żeby wzmocnić siły fizyczne 
uczestnicy zajęć mogli skosztować 
podwieczorku.

Stowarzyszenie realizując ten 
projekt zaspokaja pewnej liczbie 
z tej populacji czas wolny, ponie-
waż warto pomagać, tym, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie.

M. Radzimska
Koordynator projektu

14 września kierowca samo-
chodu wojskowego WOT 

dostarczył nieodpłatnie żywność 
z programu operacyjnego POPŻ 
2019 do Strażnicy w Komorni-
kach. Ta nieodpłatna żywność 
skierowana do mniej zamożnych 
mieszkańców gminy Kleszczewo 
była odebrana z Wielkopolskie-
go Banku Żywności w Poznaniu. 
Produkty przydadzą się w 101 go-

spodarstwach domowych gmi-
ny z liczbą osób 267, a więc za-
ledwie 2,99% kleszczewian. 
Gmina Kleszczewo otrzyma-
ła 10328,41 kg żywności, której 
wartość jest wyceniona na kwo-
tę 41017,27. Sami zainteresowa-
ni dokonali jej rozładunku. Na-
tomiast panie z Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a zarazem członkinie 
Stowarzyszenia „Pomagam”, któ-

re jest wnioskodawcą, jako orga-
nizacja pozarządowa, w dniu 16 
września 2020, dokonały jej wy-
dania według listy sporządzo-
nej przez OPS. Dziękuję paniom 
z OPS: Halince, Edycie, Ani, Re-
nacie i Natalii za trud fizycz-
ny przy wydawaniu żywności. 
Uśmiech Obdarowanych był hoj-
ną zapłatą.

M. Radzimska

wrześniowy POPŻ
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W niedzielę, 4 października 
obchodziliśmy Światowy 

Dzień Zwierząt. Właśnie wtedy 
przypada św. Franciszka, patrona 
zwierząt i ekologii. W tym właśnie 
dniu, w 2015 roku otwarto Schro-
nisko dla Zwierząt w Skałowie. 
Schronisko zbudowało i finansu-
je jedenaście gmin, w tym gmina 
Suchy Las. – Ktoś powie, że bez-
domne psy i koty to nie problem. 
Ale kiedy takie zwierzę błąka się 
po ulicy, to ktoś musi się nim za-
jąć. Zwierzęta do Skałowa przy-
wożone są przez służby miejskie. 
W sumie, przez te pięć lat przy-
jęliśmy 2820 zwierzaków, najwię-
cej z gminy Swarzędz 743. Z gmi-
ny Kleszczewo 112. – mówi Paweł 
Kubiak, Dyrektor Schroniska. – 
Nowy dom znaleźliśmy dla 2100 
zwierząt i to jest bardzo dobry 
wynik. Te statystyki podkreślają 
sens naszej działalności – mówi 
Dyrektor.

Schronisko w Skałowie spełnia 
także wiele innych funkcji. Na jego 
terenie działa od dwóch lat krema-
torium dla zwierząt i cmentarz.

– Pożegnanie z ukochanym zwie-
rzakiem jest zawsze bardzo trud-
ne. I tak jak naszym obowiązkiem 
było troszczenie się o niego za jego 
życia, tak naszym obowiązkiem jest 
sprawić mu odpowiedni pochówek. 
Co zrobić ze zwłokami? Przed ta-
kim dylematem staje każdy wła-
ściciel zwierząt domowych. Jedno 
jest pewne, nie wolno ich samowol-

nie zakopać. Zakaz ten dotyczy nie 
tylko terenów publicznych, jak las 
czy park, ale także własnej dział-
ki. Specjalistyczne firmy zajmujące 
się utylizacją zwierząt domowych 
traktują zwłoki naszych pupili tak 
jak odpady. Poddawane są one pro-
cesowi spalenia masowego. Nasza 
oferta to godne pożegnanie swoje-
go przyjaciela, który bardzo często 
jest prawdziwym członkiem rodzi-
ny. Proponujemy np. kremację in-

dywidulną. Jest wtedy możliwość 
zabrania urny z prochami ze sobą 
lub umieszczenia prochów w indy-
widualnym grobie na terenie Schro-
niska w Skałowie.

Na naszym terenie prowadzimy 
również hotel dla psów. W okre-
sie wakacyjnym jest nim ogromne 
zainteresowanie. Czasami braku-
je nawet miejsc. Hotel działa iden-
tycznie jak hotele dla ludzi. Jego 
standard jest wysoki a ceny nie są 

To już 5 lat…

wygórowane – wyjaśnia Paweł Ku-
biak.

– Jako były nauczyciel i dyrek-
tor szkoły doceniam rolę edukacji. 
Dlatego prowadzimy różnego ro-
dzaju akcje edukacyjne, wspiera-
ne m.in. przez powiat poznański. 
W placówce posiadamy dużą salę 
edukacyjną, w której prowadzimy 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą zda-
rzają się także studenci. Uczymy 
ich postępowania ze zwierzętami, 
oprowadzamy po schronisku. Ko-
rzystając z okazji zapraszam szko-
ły do skorzystania z naszej oferty – 
zaprasza Dyrektor.

Schronisko w Skałowie 
ma do dyspozycji przeszło 5 hekta-
rów terenu.

– Dzięki posiadaniu tak dużego 
terenu proponujemy właścicielom 
czworonogów miejsce do bezpiecz-
nego spacerowania. Działa u nas 
tzw. wybiegalnia, z której mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy po-
bliskich gmin. Zwłaszcza w week-
endy przyjeżdża do nas mnóstwo 
ludzi ze swymi pieskami. Na jej te-
renie odbywają się także szkolenia 
Związku Kynologicznego i zajęcia 
psów sportowych, jest staw z czy-
stą wodą w którym nasi podopiecz-
ni mogą się wykąpać – informuje 
Dyrektor.

A czego można życzyć jubilatowi?
– Przede wszystkim jak naj-

mniej zwierząt przybywających 
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do Schroniska i jak największej 
liczby adoptowanych. Także dal-
szej tak owocnej współpracy z sa-

morządami gmin tworzących nasz 
Związek i służbami gminnymi. Li-
czę, że nasz zespół pracowniczy 

nadal będzie tak oddany i nieza-
stąpiony wraz z niestrudzonym 
zespołem młodzieżowych i doro-

słych wolontariuszy. Liczę także 
na dalszą współpracę ze sponso-
rami i darczyńcami. Jednocześnie 
chciałbym poprosić wszystkich 
naszych Przyjaciół o wsparcie 
w formie karmy, ponieważ czas 
pandemii spowodował opróżnie-
nie naszych zapasów. Chętnie 
przyjmujemy także wszelkiego ro-
dzaju ręczniki, pościel i małe ko-
cyki. Na Państwa wsparcie ocze-
kuje 187 psów i kotów aktualnie 
przebywających w Schronisku. 
Schronisko dla Zwierząt w Skało-
wie można także wesprzeć prze-
kazując dowolną kwotę na konto 
Stowarzyszenia Przyjaciół Schro-
niska dla Zwierząt w Skałowie 98 
1090 1450 0000 0001 3127 8097 
Tytuł wpłaty: Pomoc dla Schro-
niska (całość wpłaty przekazywa-
na jest na pomoc podopiecznym 
naszego Schroniska). Natomiast 
na początku przyszłego roku wy-
pełniając PIT za 2020 roku moż-
na również przekazać 1% podat-
ku dochodowego – numer KRS: 
0000490587. Zapraszam tak-
że na naszą stronę interneto-
wą (www.schronisko-skalowo.pl) 
i profil fb – kończy Dyrektor pla-
cówki w Skałowie.
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związanych z pandemią koro-
nawirusa. To było pierwsze wy-
darzenie artystyczne w naszej 
gminie od momentu ogłoszenia 
pandemii – wstęp był bezpłatny.

Przedsięwzięcie dofinansowa-
no ze środków: Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji 
Kultury, Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, a także 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Kleszczewie.

MF

29 sierpnia na placu Gmin-
nego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Kleszczewie odbyło 
się plenerowe widowisko teatral-
ne – w ramach projektu „Te-
atr w Małym Mieście i Gminie” 
i „Akcji Lato 2020”.

Spektakl „Czas Wilka” dotykał 
problemu nakręcającej się spira-
li nienawiści, widowiskowy, pięk-
ny w obrazie, a zarazem przera-
żający w treści, bo dotykający 
bolesnej prawdy o człowieku. Ca-
łość miała jednak pozytywny wy-
dźwięk.

Widowisko odbyło się przy za-
chowaniu obostrzeń sanitarnych 

Plenerowe widowisko teatralne pt. „Czas wilka”
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Jucewicz AgnieszkA, 
KwaśniewsKi Tomasz
NiepewNość. 
Rozmowy o stRachu 
i Nadziei

Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że uniwersalne kwestie na-
dziei, tęsknoty, samotności, wybo-
rów etycznych, a także lęku przed 
śmiercią i jakości relacji z najbliż-
szymi stały się wyraźniejsze, do-
magające się odpowiedzi, które 
pozwolą nam lepiej żyć nie tylko 
w tej ekstremalnej sytuacji. Rozmo-
wy Agnieszki Jucewicz i Tomasza 
Kwaśniewskiego z psychologami, 
psychoterapeutami, a nawet jed-
nym etykiem, o tym, co się dzieje te-
raz z naszymi uczuciami i relacjami 
tworzą przestrzeń do zastanowie-
nia się nad tymi fundamentalnymi 
kwestiami. Podpowiadają też sposo-
by na to, jak poradzić sobie emocjo-
nalnymi trudnościami, których do-
świadczamy w obliczu tych pytań.

Autorzy rozmawiają:
•	 z Bogdanem de Barbaro – o tym, 

czym jest nadzieja oraz jak ją 
w sobie pielęgnować;

•	 z Cezarym Żechowskim – o bli-
skości w czasach pandemii;

•	 z Bartłomiejem Dobroczyńskim 
– o tym, żeby uważać z marze-
niami, o pięknie potrzebnym 
na złe czasy oraz o tęsknocie;

•	 z Danutą Golec – o tym, jak ra-
dzić sobie z niepewnością;

•	 z Pawłem Holasem – o współ-
czuciu dla samego siebie;

•	 z Andrzejem Lederem – o lęku 
przed śmiercią;

•	 z etykiem Pawłem Łukowem – 
o tym, kiedy trzeba wybierać, czy-
li o etyce lekarskiej w czasie pan-
demii;

•	 z Beatą Wójcik – o tym, że młodzi 
mają trudniej, czyli o nastolatkach 
z dala od świata;

•	 z Jerzym Pawlikiem – o relacji do-
rosłych dzieci z rodzicami;

•	 z Anną Król-Kuczkowską – o trau-
mie;

•	 z Julianne Holt-Lunstad – o epide-
mii zwanej samotnością i o tym, że 
posiadanie słabych więzi jest groź-
niejsze dla zdrowia niż otyłość;

•	 z sir Simonem Wesselyem o wpły-
wie kwarantanny na psychikę 
i o tym, czy doświadczymy „ze-
społu pokoronawirusowego”.

Źródło
Wydawnictwo Agora

PROSTO Z PółKI
GrzeGorz KubicKi, maciej 
Drzewiecki
aNia

Łobuziara z urodą nastolatki 
i głosem Jana Himilsbacha, w za-
sadzie nie musiała niczego grać. 
Pojawiła się w polskim kinie zni-
kąd i od razu stała się fenomenem: 
przed kamerą bardziej naturalna 
od szkolonych aktorek, utożsamia-
ła „polski sen lat 90.” – była ideal-
ną dziewczyną z sąsiedztwa, któ-
ra trafiła na okładki magazynów 

i do telewizji w szczytowych go-
dzinach oglądalności. Ania Przy-
bylska została „Królową Serc” 
w kraju, w którym ludzie sukcesu 
– zwłaszcza „piękni i młodzi” – ni-
gdy nie mają łatwo.

Była sympatyczną Marylką 
ze Złotopolskich, ale też dziew-

czyną z rozkładówki „Playboya”. 
Raz mówiła, że nie ma pomysłu 
na życie poza aktorstwem, in-
nym razem – że na pierwszym 
miejscu jest rodzina. Długo nie 
miała szczęścia w miłości, lecz 
ciągle była zakochana.

Spieszyła się momentami tak, 
jakby czuła, że to wszystko może 
zbyt długo nie potrwać. Jakby 
wiedziała, że szybko musi za-
wierać związek, zakładać rodzi-
nę, urodzić dzieci, by zdążyć się 
jeszcze tym wszystkim nacieszyć 
– opowiadają w książce jej bliscy.

Długo nie zgadzałam się na tę 
publikację, wszystko było jeszcze 
zbyt świeże. Raz jedyny udzieli-
łam wywiadu, który ukazał się 
w „Wysokich Obcasach”. Po raz 
pierwszy pomyślałam wtedy, że 
może warto, by ludzie, którzy ko-
chali moją córkę – a dowody tego 
uczucia spotykają mnie do dzi-
siaj – zachowali w pamięci obraz 
takiej Ani, jaką była naprawdę. 
Nie ten wykoślawiany w szuka-
jących często taniej sensacji me-
diach, ale prawdziwy. Taki, któ-
ry mogą znać tylko najbliżsi. I że 
chciałabym móc taką książkę dać 
w prezencie wnukom. Biografia 
napisana przez Grzegorza Ku-
bickiego i Macieja Drzewickie-
go jest właśnie taka – Krystyna 
Przybylska, matka aktorki.

Źródło: 
Wydawnictwo Agora

Wybrała V.L.

5 września miała miejsce ko-
lejna edycja ogólnopolskiej 

związanych z pandemią korona-
wirusa, realizacja przedsięwzię-
cia w naszej gminie odbyła się 
online – za pośrednictwem In-
ternetu. Do wspólnego czytania 
„Balladyny” Juliusza Słowackie-
go zaprosili lektorzy – Domi-
nik Rydian, Ola Wojciechowska, 
Mirosława Rutkowska, Karolina 
Wartecka i Kornelia Wójkiewicz. 
Akcję koordynowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Klesz-
czewie z filią w Tulcach – Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kleszczewie. Nagranie można 
obejrzeć na facebookowym pro-
filu Biblioteki.

MF

Narodowe Czytanie „Balladyny”
akcji Narodowe Czytanie, która 
co roku odbywa się pod patro-

natem honorowym Pary Prezy-
denckiej. Tym razem, z przyczyn 
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wIeśCI Z PRZedSZKOLA w ZIMINIe

W dniach 26‒28.08.2020 
w Zespole Szkolno -Przed-

szkolnym w grupie „Misiaczków” 
z Zimina, odbyły się dni adapta-
cyjne, które były propozycją dla 
dzieci rozpoczynających swo-
ją przygodę z przedszkolem. Dni 
adaptacyjne stały się wspaniałą 

Dnia 21.09.2020 dzieci z gru-
py „Misiaczki” obchodziły 

Dzień Przedszkolaka.Przedszko-
laki wykonywały ćwiczenia ru-
chowe przy muzyce, bawiły się 
balonami, tańczyły i śpiewały.Ra-
dość, śmiech świadczyły o wspa-
niałej zabawie.” Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat” 
(J.Korczak), życzymy wszystkim 
Dzieciom, aby uśmiech gościł 
na ich twarzach każdego dnia?

K.Pieczyńska

okazją do poznania nowych ró-
wieśników i ciekawych przygód.
Maluszki chętnie brały udział 
w zabawach ruchowych.Wszyst-
kim Dzieciom życzymy, aby czas 
w przedszkolu upływał w wesołej, 
radosnej i sympatycznej zabawie.

K.Pieczyńska
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wIeśCI Ze SZKOłY w KLeSZCZewIe

1 września – data, którą pamię-
ta chyba każdy uczeń. Po-

wrót do rzeczywistości, codzien-
nej rutyny, zadań i obowiązków. 
O godz. 810 rozpoczęliśmy nowy 

rok szkolny 2020/2021. Inaczej niż 
każdego roku; z powodu pandemii 
nie było uroczystej akademii w hali 
sportowej, wprowadzenie naszego 
sztandaru, uczniowie spotkali się 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Kleszczewie
w swoich salach z wychowawca-
mi, którzy oprócz przekazania im 
planu lekcji, omówili obowiązują-
ce regulaminy. Mimo innej, szkol-
nej rzeczywistości nasi ucznio-

wie bardzo ucieszyli się na powrót 
do szkoły, przecież w realu nie wi-
dzieliśmy się bardzo długo.

Był to szczególnie ważny 
dzień dla naszych pierwszoklasi-

stów    ich rodziców. Jako jedyni 
spotkali się w hali sportowej, spe-
cjalnym ołówkiem zostali pasowa-
ni przez panią dyrektor Marzenę 
Sochę i przyjęci do grona społecz-
ności szkolnej. Następnie udali się 
z wychowawcami do swoich sal.

Wszystkim uczniom, a szcze-
gólnie kochanym pierwszakom 

życzymy powodzenia, by ten rok 
szkolny był owocny i pełen suk-
cesów.

Dziękujemy p. Wójtowi za sfi-
nansowanie dodatkowych autobu-
sów dla naszych uczniów, by mo-
gli, zachowując zasady w czasach 
pandemii, bezpiecznie rozpocząć 
nowy rok szkolny.

Nasza szkoła bierze udział 
w V edycji programu edu-

kacyjnego „Być jak Ignacy” or-
ganizowanym przez Fundację 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewi-
cza. Celem programu jest popu-
laryzacja polskiej nauki oraz pie-
lęgnowanie pamięci o wybitnych, 
polskich naukowcach. W tej edy-
cji omawiane będą cztery zagad-
nienia: energia, ekologia, trans-
port przyszłości i świat wirtualny. 
Do każdego modułu zostały za-
planowane zajęcia edukacyjne, 
gry, doświadczenia i ekspery-
menty, a także zadania konkur-

sowe. Naszą szkołę reprezentują 
uczniowie klas 4b, 5a i 6a, któ-
rzy uczestniczą w zajęciach kółka 
przyrodniczego podczas, którego 
realizowany jest program. Pierw-
sze zadania już za nami! Trzymaj-
cie za Nas kciuki podczas kolej-
nych etapów. Liczymy na Wasze 
wsparcie!

Możecie śledzić program 
na facebooku https://www.facebo-
ok.com/bycjakignacy lub na stro-
nie internetowej naszej szkoły.

A. Mużyło

Program edukacyjny „Być jak Ignacy” w naszej szkole!
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ju oraz zagranicznych szkół po-
lonijnych. Projekt podzielony jest 
na trzy moduły, z których każdy 
związany jest bezpośrednio z porą 
roku (jesień, zima, wiosna). Po-
twierdzeniem realizacji każdego 
modułu będzie certyfikat końcowy 
dla klasy, nauczyciela oraz dyplomy 
dla każdego ucznia. Projekt zgodny 

jest z podstawowymi kierunkami 
realizacji polityki oświatowej pań-
stwa w roku szkolnym 2020/2021. 
Udział w projekcie jest wspania-
łą okazją do rozwijania kompeten-
cji kluczowych u uczniów. Autorem 
projektu jest Honorata Szanecka – 
dyrektor i nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Klonowie.

Cele projektu:
•	 rozbudzanie u uczniów cieka-

wości literackiej,

Do projektu przystąpiło 6 klas 
I-III Zespołu Szkół w Klesz-

czewie (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c). Jest 
to MIĘDZYNARODOWY PRO-
JEKT EDUKACYJNY CZYTAM 
Z KLASĄ lekturki spod chmur-
ki, edycja II, ekologiczna – skiero-
wana jest do uczniów od I-III szkół 
podstawowych z terenu całego kra-

wIeśCI Ze SZKOłY w KLeSZCZewIe

wybory do Samorządu Uczniowskiego

17 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie głosowali on-line. Zgłosiło się 7 kandydatów. Ostatecznie prze-
wodniczącym został P. Lesińska, z-cami Z. Jachnik, J. Kniat i członkami K. Nowak, H. Paszczak, A. Sibilak i L. Tritt. Spośród nauczy-

cieli, na których głosowali nasi uczniowie, funkcji opiekunów samorządu podjęły się pani D. Wojciechowska i J. Dziel. Nowemu samorządowi 
życzymy realizacji pomysłów.

Od kilku lat obchodzimy 
w naszej szkole Tydzień Ta-

bliczki Mnożenia. Zwykle była 
to tygodniowa akcja, kończąca się 
szkolną imprezą w hali sporto-
wej. W tym roku pandemia nam 
to uniemożliwiła. Nie poddaliśmy 
się i uczniowie rozwiązywali za-
dania w salach lekcyjnych.

W dniu Światowego Dnia Ta-
bliczki Mnożenia, 2 października, 
podczas pierwszej lekcji wszyscy 
uczniowie walczyli o tytuł jej Mi-
strza. Rywalizacja była bardzo za-
cięta, gdyż wielu uczniów uzyska-
ło maksymalny wynik.

W drugim etapie wyłonili-
śmy Mistrza Tabliczki Mnożenia 

w każdej klasie. Nie obyło się bez 
dogrywki, co świadczy o tym, że 
uczniowie potrafią bardzo dobrze 
mnożyć w pamięci.

Równolegle do rozgrywek in-
dywidualnych odbywał się kon-
kurs klas o tytuł Mistrza Szkoły. 
Tu ważna była praca zespołowa. 
Klasa dzieliła się na mniejsze gru-
py, by rozwiązać jak najwięcej 

święto Tabliczki Mnożenia

różnych zadań logicznych, łami-
główek, krzyżówek i zagadek ma-
tematycznych. W tej konkurencji 
zwyciężyła klasa 8b.

Wszystkim zwycięzcom indy-
widualnym i klasie 8b serdecznie 
gratulujemy.

Nauczyciele matematyki 
ZS Kleszczewo

Czytam z klasą

•	 rozwijanie aktywności czytelni-
czej,

•	 doskonalenie czytania ze zrozu-
mieniem oraz aktywnego słu-
chania,

•	 zachęcanie  rodziców  do  czyta-
nia dzieciom,

•	 integracja zespołu klasowego,
•	 współpraca placówek oświato-

wych z terenu całego kraju i za-
granicznych szkół polonijnych,

•	 wzmacnianie więzi ze środowi-
skiem przyrodniczym

•	  rozwijanie poczucia troski i od-
powiedzialności za bliższe i dal-
sze otoczenie.

•	 poruszanie ważnych wątków na-
tury ekologicznej.
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wIeśCI Ze SZKOłY w KLeSZCZewIe

Dzięki pomysłowi Julii Cyr-
kler, uczennicy klasy 7a ZS 

Kleszczewie, uczniowie oczeku-
jący na odjazd swojego autobusu 
mogą skorzystać z ławeczek, które 
zostały zainstalowane przed szko-
łą od strony zatoczki autobusowej.

W biegłym roku szkolnym dzia-
łający w ZS w Kleszczewie Szkol-
ny Klub Wolontariusza przystąpił 
do Projektu DziałamMy. Pro-
jekt zainicjowało stowarzysze-
nie CREO oraz Metropolia Mia-
sta Poznań. Celem projektu było 
uaktywnienie dzieci i młodzie-
ży, uczenie postaw świadome-
go obywatela i społecznika. Jedno 
z działań przedsięwzięcia polega-
ło na stworzeniu przez uczniów 
Szkolnych Budżetów Obywatel-
skich, co związane było z napisa-
niem regulaminu oraz harmono-
gramu działań. Uczniowie mieli 
za zadanie rozeznać potrzeby swo-
ich rówieśników i utworzyć projekt 
którego realizacja przyczyniłaby 
się do udogadnienia i usprawnie-
nia naszym uczniom przebywania 
w szkole. Na realizację projektu 

uczniowie mieli do wykorzysta-
nia kwotę 1000 zł. Pomimo prze-
prowadzonej przez uczestników 
Szkolnego Klubu Wolontariusza 

Można usiąść na odjazdach!

akcji promocyjnej i informacyj-
nej pośród braci uczniowskiej, za-
ledwie pięcioro uczniów zgłosiło 
swoje propozycje. Zgłoszone pro-

jekty: „Maskotka szkolna” – Olga 
Karpińska, „Kartki na korytarz” – 
Borys Karpiński, „Dzień Hymnu” 
– Zosia Palicka, „Sala odpoczynku 
dla starszych uczniów” – Lena Siu-
dzińska, „Przyjemny odjazd – ła-
weczki dla uczniów oczekujących 
na autobus” – Julia Cyrkler.

Uczestnicy SKW przeprowa-
dzili głosowanie w którym bra-
li udział uczniowie oraz nauczy-
ciele, ostatecznie po przeliczeniu 
głosów ogłoszono finalny projekt- 
„Przyjemny odjazd – ławeczki dla 
uczniów oczekujących na auto-
bus”. W ramach projektu uczest-
nicy SKW brali udział w warsz-
tatach w ramach których poznali 
zasady tworzenia projektów oby-
watelskich oraz uczyli się postawy 
empatii w stosunku do osób star-
szych.

Miejmy nadzieję że w kolejnym 
edycji projektu DziałaMy, uda się 
pobudzić do działania liczniejsze 
grono naszych młodych obywateli!

Dziękujemy i gratulujemy jesz-
cze raz Julce Cyrkler pomysłu.

E. Żak-Kujawa

Obecne czasy uniemożliwia-
ją organizację imprez oko-

licznościowych, mając na uwa-
dze zbliżający się Dzień Edukacji 
Narodowej uczestnicy  Szkolnego 
Klubu Wolontariatu wyszli z ini-
cjatywą wykonania własnoręcz-
nie kartek okolicznościowych dla 
emerytowanych pracownikach 

naszej szkoły.  W ramach zajęć 
klubu uczestnicy z klas 6 wyko-
nali ozdobne kartki, które zapew-
ne będą miłym dowodem pamięci 
o trudzie i pracy jaką byli pra-
cownicy włożyli w rozwój naszej 
szkoły i przedszkola. 

E. Zak-Kujawa

Pamiętamy o emerytowanych pracownikach szkoły i przedszkola
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Zestaw wykorzystywany będzie 
w klasach edukacji wczesnoszkol-
nej podczas zajęć informatycz-
nych. Dzięki temu uczniowie klas 
I-III w/w realizują zajęcia w swo-
jej sali lekcyjnej, zamiast schodzić 
do pracowni komputerowej.

M. Socha

wIeśCI Ze SZKOłY w KLeSZCZewIe

14 października święto-
waliśmy Dzień Eduka-

cji Narodowej. Uczniowie zostali 
nauczycielami i prowadzili lek-
cje, nasze przedszkolaki święto-
wały ze swoimi paniami. Klasy 
rozwiązywały quiz „Kilka faktów 

dzień edukacji Narodowej w ZS Kleszczewie
z życia naszych nauczycieli…” 
Najlepiej swoich nauczycieli zna-
ją uczniowie klasy 8b.

W tym dniu, braliśmy udział 
w akcji „Złotówka zamiast kwiat-
ka”, wrzucaliśmy do puszki sym-
boliczną złotówkę, wspierając 

w walce z rakiem panią Asię, 
nauczycielkę w naszym przed-
szkolu. Zebrana kwota zostanła 
wpłacona na konto fundacji SIE-
POMAGA.PL, poprzez skarbon-
kę: Rak nie poczeka!!! Walczymy 
o życie Asi!

Niektórzy uczniowie, klasy 
i grupy przedszkole zebrane pie-
niądze wpłaciły bezpośrednio 
na konto do założonej skarbonki.

Dziękujemy naszym Uczniom 
i Rodzicom za okazanie serce 
i wsparcie naszej akcji.

Nasza szkoła wzięła udział 
w konkursie „#OSE Wyzwa-

nie” zorganizowanego przez Na-
ukową i Akademicką Sieć kom-
puterową – Państwowy Instytut 
Badawczy z siedzibą w Warszawie 
(„NASK”).

Podjęliśmy zadania, które zwięk-
szyły nasze szanse na wygraną:
•	 p. Karolina Staszyńska zosta-

ła przyjęta do Ligii Bohaterów 
OSEOSEhero, projektu, któ-
ry ma na celu wspieranie oraz 
promocję aktywnych nauczy-
cieli, a także rozwój nauczania 
z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii #OSEhero Karolina 
Staszyńska

•	 wzięliśmy kolejny raz w progra-
mie CodeWeek2019

•	 przesłaliśmy pracę plastyczną 
naszej uczennicy Róży Ziem-
kiewicz pt. SmartSzkoła. Praca 
została wybrana przez komisję 

wygraliśmy mobilną pracownię!
spośród prac wykonanych przez 
chętnych uczniów z klas I-VII.
Do konkursu zgłosiło się 1606 

szkół z całej Polski, komisja kon-
kursowa zdecydowała o przyzna-
niu 764 nagród, w tym 77 w woje-
wództwie wielkopolskim, wśród 
których znalazła się nasza szkoła.

Wygraliśmy zestaw o war-
tości 34  438,77 zł, składający 
się z: 16 laptopów DELL L3400 
z myszkami komputerowymi 
i oprogramowaniem edukacyj-
nym, przenośnej szafy WNL+ 
208, urządzenia HUAWEI 
AP4050DN.

Gmina Kleszczewo w part-
nerstwie z Fundacją Wspie-

rania Zrównoważonego Roz-
woju zakończyła projekt pn. 
„Akademia kompetencji cyfro-
wych dla mieszkańców Gmi-
ny Kleszczewo” współfinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014‒2020.

W ramach projektu odbyło się 
13 bezpłatnych szkoleń informa-
tycznych dla mieszkańców Gmi-
ny Kleszczewo powyżej 25 r. ż., 
w tym również emerytów i osób 
aktywnych zawodowo. Szkole-
nia miały na celu podniesienie 
kompetencji cyfrowych w zakre-

10 laptopów dla szkoły 
w Kleszczewie

w obecnej dobie niezbędnym narzę-
dziem oszczędzającym czas i pienią-
dze. Świat wirtualny spotykamy za-
równo w pracy, nauce, opiece nad 
dziećmi, czy przy załatwianiu spraw 
administracyjnych. Dlatego Gmi-
na Kleszczewo stawiając na rozwój 
i edukację mieszkańców przepro-
wadziła szkolenia o tematyce: 
•	 Rodzic w Internecie;
•	 Działam w sieciach społeczno-

ściowych;
•	 Tworzę własną stronę interne-

tową (blog);
•	 Kultura w sieci
•	 Rolnik w sieci

10 laptopów zakupionych w ra-
mach programu przekazano Ze-
społowi Szkól w Kleszczewie.

M. Sołtysiak

sie umiejętności informatycznych, 
komunikacyjnych, korzystania 
z usług publicznych, czyli – jak 
wykorzystać zasoby Internetu, aby 

podnieść skuteczność jego działa-
nia w codziennym życiu.

Umiejętności cyfrowe porusza-
nia się w świecie wirtualnym są 
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przyprowadzone do przedszkola 
z niepokojącymi objawami nara-
żone są na dodatkowy stres po-
przez izolację od pozostałych. 
Prosimy o zrozumienie – wszyst-
kie procedury i działania wyni-

la muszą być zdrowe, bez żad-
nych oznak choroby (w tym za-
czerwienione oczy, katar, kaszel, 
gorączka, bóle brzucha, głowy 
i gardła). W dalszym ciągu obo-
wiązuje reżim sanitarny. Dzieci 

26

wIAdOMOśCI Z PRZedSZKOLA „LeśNY ZAKąTeK”

Nasze Przedszkole wypełni-
ło się w końcu dziecięcym 

gwarem. Bardzo nam go brako-
wało! Chcielibyśmy, aby ten rok 
upłynął nam wszystkim zdrowo 
i bezpiecznie oraz by był pełen 
pozytywnych przeżyć. Przed-
szkolaki szybko zaaklimatyzo-
wały się w przedszkolu. Jedynie 
najmłodsze dzieci jeszcze czasa-
mi zatęsknią za rodzicami. Ak-
tualnie dzieci już opowiedziały 
o wakacjach i wspólnie spędzo-
nym czasie, rozpoczęły również 
naukę przez zabawę.

Zdajemy sobie wszyscy spra-
wę, że z jednej strony jest nadzie-

ja na powrót do normalności, 
a z drugiej poczucie niepewno-
ści w związku z aktualną sytuacją 
epidemiczną. Wierzymy, że z po-
mocą rodziców uda nam się za-
gwarantować dzieciom w mia-

rę możliwości bezpieczeństwo 
oraz wesoły pobyt w gronie ko-
legów, koleżanek i nauczycie-
li w naszym przedszkolu. Przy-
pominamy, że wszystkie dzieci 
przyprowadzane do przedszko-

Grupa Jagódek

Nauka pisania Prace ręczne

Grupa Biedronek

Grupa KubusiówGrupa Krasnoludków
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nakładane w przedszkolu- najle-
piej na rzepy lub zatrzaski.

We wrześniu obchodziliśmy 
w przedszkolu Dzień Kropki, 
w którym to dniu dzieci przy-
szły w ubraniach w kropkę i robi-
ły różne prace związane z kropką. 
Rysunki, malunki gry i zaba-
wy dotyczące plamek, groszków 
i kółeczek bardzo dzieci uszczę-
śliwiły. Kolorom nie było końca.

Odbył się również Dzień 
Przedszkolaka. Zabawy, tańce 
oraz różne konkursy królowały 
tego dnia w przedszkolu. Na ko-
niec dzieci otrzymały pamiątko-
we medale Super Przedszkolaka.

W najbliższych dniach czeka 
nas Dzień Chłopca, wyczekiwa-
ny szczególnie przez męską część 
grupy. O zabawach i ciekawost-
kach tej szczególnej daty opowie-
my w kolejnym reportażu.

Aleksandra Łabęcka

27

wIAdOMOśCI Z PRZedSZKOLA „LeśNY ZAKąTeK”

Zabawy z chustą

Grupa Smerfów

Zabawy Krasnoludków

Dzień Kropki

Zabawy z kredą

kają z obowiązku zapewnienia 
bezpieczeństwa rodzicom, dzie-
ciom oraz pracownikom przed-
szkola. Adaptacja przedszkol-
na to trudny proces, który wiele 
wymaga od wszystkich. Każda 
zmiana w życiu wywołuje nie-
pokój i niepewność. Prosimy 
o wspieranie małych dzieci Ro-
dziców prosimy o wyposażenie 
dziecka w tzw. niezbędnik przed-
szkolaka, który powinien zawie-
rać: luźne spodnie lub spódni-
ca z gumką, podkoszulek, bluza 
dresowa lub lekki sweterek- czy-
li ubiór na,, cebulkę” (bez ozdób, 
sznurków, dużych guzików) – 
ważniejsza wygoda od elegan-
cji. Buty- najlepiej na rzepy, 
kurtka z suwakiem, który łatwo 
się zapina, czapka z daszkiem 
na słoneczny czas, czapka + sza-
lik i rękawiczki na zimniejszy 
okres. Obuwie zmienne- buciki 
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wIAdOMOśCI Z PRZedSZKOLA „weSOłe SKRZATY”
Jesień w PrzeDszkolu 
wesołe skrzaty

Tematem rocznym w naszym 
przedszkolu jest: „Wesoły Skrzat 
ze zdrowiem za pan brat”. Celem 
naszych działań jest wytwarza-
nie nawyków, przyzwyczajeń bez-
pośrednio lub pośrednio związa-
nych z ochroną i doskonaleniem 
zdrowia fizycznego i psychicz-
nego, wyrabianie odpowiednich 
sprawności, kształtowanie postaw 
umożliwiających stosowanie zasad 
higieny, skuteczną pielęgnację, za-
pobieganie chorobom oraz wzbu-
dzanie pozytywnego zaintereso-
wania sprawami zdrowia.

Codziennie w poszczegól-
nych grupach realizowane są za-
jęcia dodatkowe rozwijające ta-
lenty dzieci: plastyczne, taneczne, 
matematyczno-logiczne, przy-
rodnicze, literackie, rytmicz-
no-muzyczne, językowe, grafo-
motoryczne, zabawy z językiem 
niemieckim, zajęcia twórcze z ori-
gami, gimnastyka dla Smyka, Me-
toda Ruchu Rozwijającego wg 

Weroniki Sherborne. Raz w ty-
godniu dzieci uczestniczą w zaję-
ciach języka angielskiego, a grupy 
starsze w zajęciach karate.

15 września obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Krop-
ki, który ma na celu wzbudzenie 
u dzieci kreatywności, pomysłowo-
ści i zachęcenie ich do tworzenia 
– „Wszystko zaczyna się od krop-
ki…”. Tego dnia na zajęciach dzie-

ci poznały genezę tego święta 
i dowiedziały się jak zwyczajna krop-
ka zmieniła świat małej dziewczynki. 

21 września w naszym przed-
szkolu świętowaliśmy Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka.  Dla 
każdej grupy zostało przygotowa-
nych wiele atrakcji. Odbyły się gry 
i zabawy integracyjne na świeżym 
powietrzu, przedszkolaki otrzy-
mały drobny upominek. 

We wrześniu dzieci poznały za-
sady bezpiecznego poruszania się 
po drodze. Odwiedziły najbliższe 
skrzyżowanie, oglądały znaki dro-
gowe oraz utrwalały prawidłowe 
przechodzenie przez pasy. W trak-
cie zajęć plastycznych tworzyły sy-
gnalizatory świetlne. 

Zajęcia karate w grupie Krasnoludki

Moja droga do przedszkola

Tworzymy sygnalizator świetlny

Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka

Międzynarodowy Dzień Kropki



<<<

29

wrzesień-listopad 2020 r. Ze sZkolnego podwórka <<<

29

wIAdOMOśCI Z PRZedSZKOLA „weSOłe SKRZATY”

Jesień to piękna pora roku… 
a nasz park jesienią wygląda ma-
gicznie, liście rumienią się tysią-
cem kolorów. Przedszkolaki wy-
brały się na spacer, który okazał 
się doskonałą lekcją przyrody. 
Dzieci obserwowały zmiany, ja-
kie zachodzą w przyrodzie, po-
znawały nazwy drzew, zbierały ich 
owoce oraz uczyły się rozpozna-
wać liście. Zebrane przez przed-
szkolaki jesienne skarby zostały 
wykorzystane podczas wykonywa-
nia jesiennych prac plastycznych 
i zajęć matematycznych.

W naszym przedszkolu stosu-
jemy różne metody aktywizujące. 
Ulubioną metodą dzieci jest Malo-
wanie Dziesięcioma Palcami. Me-
toda została stworzona przez pe-
dagog Ruth  Faison  Show. W tej 
metodzie wykorzystuje się natural-
ną skłonność dzieci do bawienia się 
w substancjach o konsystencji błota. 
Metoda ta uwalnia dziecko od za-
hamowań, pokonuje lęk, wzmacnia 
wiarę w jego możliwości, pobudza 
do ekspresji fantastycznej.

Z okazji Dnia Chłopaka nauczy-
cielki i dziewczynki przygotowa-

ły medale i krawaty „Super chło-
pak” Rodzice zakupili upominki 
dla chłopców i dziewczynek. Był 
to dzień pełen tańców i radosnej 
zabawy. Na chłopców czekało dużo 
pytań i zagadek. Okazało się, że 
wszyscy zostali przyjęci przez ko-
leżanki do Klubu Dżentelmenów. 

12 października obchodziliśmy 
w przedszkolu Święto Drzewa. Jest 
to program edukacji ekologicznej 
Klubu Gaja realizowany od 2003 
roku, którego inauguracją jest ogól-
nopolska akcja sadzenia drzew 
co roku 10 października. Od 2007 
roku program bierze udział w Kam-
panii Miliard Drzew dla Planety 
– ogólnoświatowej inicjatywie sa-
dzenia drzew, aby sprostać wyzwa-
niom jakie niosą zmiany klimatycz-
ne, wspieranej przez ONZ. 

„Dbajmy o higienę nie tylko 
w czasach pandemii”. 15 paździer-
nika obchodziliśmy Światowy 
Dzień Mycia Rąk. Przedszkolaki 
wiedzą, że najprostszą i najtańszą 
metodą, która zapobiega różnym 
chorobom jest mycie rąk za po-
mocą mydła. Dzieci brały udział 
w różnych zabawach badawczych. 

mgr Monika Bogusławska
Dary jesieni

Dzień Chłopaka Dzień Chłopaka

Dzień Dzrzewa

Spacer po parku Malowanie 10 palcami

Światowy Dzień Mycia Rąk
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NOwINKI Z BALBINKI

Nowy rok szkolny 2020/2021 
rozpoczęliśmy, jak co roku, 

tygodniem adaptacyjnym. W ostat-
nim tygodniu sierpnia najmłodsza 
grupa, „Zajączki”, razem z rodzi-
cami poznawała swoją salę, miej-
sce przy stoliku, szafkę w szatni, 
plac zabaw, kolegów z grupy i in-
nych sal. 

Z ostrożnym optymizmem cze-
kaliśmy na decyzje władz zwią-
zane z działalnością placówek 
oświatowych. Okazało się, że 
przedszkola nie zmieniają nor-
malnego trybu pracy, ale nałożo-
ne zostały nowe zasady, np. do-

tyczące odbierania i oddawania 
dzieci rodzicom. Wszyscy stosuje-
my się do zaleceń i kolejnych ob-
ostrzeń Sanepidu. Cała społecz-
ność przedszkola bez problemu 
przyswoiła normy postępowania 
w warunkach pandemii. 

Dzień Przedszkolaka upłynął 
wesoło na placu zabaw. Pogoda tak 
dopisała, że nawet drugie śniada-
nie jedliśmy na dworze wśród ba-
lonów, baniek mydlanych, zabawy 
z Chustą Klanzy. Cały dzień obfi-
tował w ulubione pląsy i konkursy 

Zajączki poznają nową salę

Zajęcia z rytmiki

Nowe zasady bezpieczeństwa

Dzień Przedszkolaka

Pierwszy dzień jesieni Budujemy ludziki z kasztanów
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NOwINKI Z BALBINKI

Zbieranie darów jesieni

Jesienna słota

sprawności. Nawet małe „Zajączki” 
rozczmychały się jak nigdy dotąd. 

23 września odwiedziła nas 
barwna Pani Jesień. Wszystkie 
przyniesione dary umieściła w sto-
sownych pudełkach. Powstała nie-
zwykła ścieżka sensoryczna. Na bo-
saka wędrowaliśmy po kasztanach,, 
żołędziach, kamykach, szyszkach, 
mokrym mchu, liściach, kulecz-
kach jarzębiny i miąższu dyni. Za-
ciekawione ciocie, a nawet panie 
kucharki też pokonywały tę ścieżkę. 

Na rytmice tanecznym krokiem 
weszliśmy w jesień razem z jeży-
kiem w rytm piosenki „Idzie je-
żyk polną dróżką”. 

Tuż obok kasztanowiec usy-
pał jesienny dywan z liści i kasz-
tanów. Zebraliśmy te dary i szyb-
ko zamieniliśmy je w cudaczne 

ludziki i inne stworki. Pozostałe 
awansowały jako dekoracja sali. 

W tym roku szkolnym konty-
nuujemy uczestnictwo w Mię-
dzynarodowy Projekcie „Piękna 
Nasza Polska Cała”. Poznajemy lu-
dowe powiedzenia, mądre przy-
słowia, przesłania życiowe na-
szych przodków oraz zwyczaje 
i tradycje z różnych regionów kra-
ju. Potrafimy odróżnić łowicki pa-
siak od kaszubskiego ozdobnego 
ornamentu. 

Czasem jesienna słota, nielubia-
na mżawka zakłóca radość życia 
dorosłym. Natomiast nam w to graj! 
Kalosze, peleryny, parasole i tańce 
w deszczu jak w „Deszczowej pio-
sence”. Ostatnio czasów. poszliśmy 
jeszcze dalej. Przecież ścieżka Dal-
tona nakazuje wychowawcom po-
dążać za dzieckiem. Dorośli do-
świadczyli w dzieciństwie skakania 
po kałużach. Za zgodą rodziców, 
w stroju do przebrania, w kaloszach 
korzystaliśmy z pozwolenia na ka-
łużowe uciechy. 

Powoli przyzwyczajamy się 
do nakazów związanych z pan-
demią. Teraz nie wolno nam wy-
chodzić pozna teren przedszkola 
dlatego zasady bezpiecznego po-
ruszania się na drodze ćwiczyli-
śmy na korytarzu. Mamy nadzie-
ję, że sytuacja nie pogorszy się 
i bardzo liczymy na powrót do po-
przednich, dużo łatwiejszych

Gęsie Pióro
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SPORT / ReKLAMA

w dniach 7 i 12 października. Wszy-
scy uczestnicy, a było ich 11 otrzy-
mali upominki oraz medale, któ-
re ufundowała sekcja. W zawodach 
tych najstarszy uczestnik miał 10 
lat, a najmłodsza zawodniczka 5 
lat. Turniej rozegrano bez podzia-
łu na kategorie. Zwycięzcami zo-
stali wszyscy uczestnicy, którzy 
bardzo angażowali się aby zapre-
zentować się jak najlepiej. Pierw-
sze miejsce zajął Maks Nożyński, 
drugie miejsce Emilka Kasprzak, 
trzecie miejsce Agata Gradzińska, 
a czwarte miejsce Nikodem Nożyń-
ski. Ponadto w turnieju udział wzię-
li Igor Tomczak, Hubert Strojny, 
Mateusz Skweres, Emil Kirkowski, 
Wojtek Szymczak, Julia Mańkow-
ska oraz najmłodsza Ewa Gradziń-
ska. Turnieje te będą organizowane 
cyklicznie.

Obecnie sekcja przygotowuje się 
do nowego sezonu, który rozpocz-
nie się w listopadzie oraz do roz-
grywek drużynowych  II Ligi kobiet 
oraz IV Ligi mężczyzn.

L. Hyżyk – trener STS 
„PIONIER” GOKiS Kleszczewo

Miesiąc wrzesień w związku 
z epidemią był dokończe-

niem sezonu 2019/2020.
W tym miesiącu odbyły się mi-

strzostwa Wielkopolski w różnych 
kategoriach wiekowych, natomiast 
nowy sezon 2020/2021 rusza w li-
stopadzie.

5 września w Krzyżu Wlkp. ro-
zegrali swoje mistrzostwa juniorzy. 
W stawce 20 zawodników startował 
Jakub Lamperski, który zajął 7 miej-
sce. Wynik ten należy uznać na nie-
zadowalający bo trener jak i sam za-
wodnik liczyli na coś więcej.

Następnego dnia w Poznaniu od-
były się łączone mistrzostwa Wiel-
kopolski w najmłodszej katego-
rii Skrzatów i Żaków. W kategorii 
Skrzatów tytuł w-ce mistrza Wiel-
kopolski zdobył Piotr Matkowski, 
który potwierdził wyniki osiągane 
przez cały sezon, gdyż w całym tur-
nieju Grand Prix zajmował 2 miej-
sce, co należy uznać za duży sukces 
zawodnika.

W kategorii Żaków liczyliśmy 
na awans naszych zawodników 
na mistrzostwa Polski. Mimo dobrej 
postawydo awansu zabrakło bar-
dzo niewiele (awansowało dwóch 
najlepszch). Trzecie miejsce wśród 
dziewcząt zajęła Matylda Gomulak, 
natomiast wśród chłopców 5 miej-
sce zajął Jan Danielewicz. W decy-
dującym pojedynku Jasiu po bar-
dzo dobrej grze uległ zawodnikowi 
z Gniezna 3;2.Warto nadmienić, że 
oboje w sezonie 2020/2021 będą 
występować w tej kategorii wieko-
wej w finałach ogólnopolskich bez 
eliminacji, gdyż 32 najlepszych za-
wodników występuje bez elimina-
cji wojewódzkich. Obecnie Matylda 
jest sklasyfikowana na 15 miejscu, 
a Jan na 26 miejscu w Polsce.

Bardzo dobrze w tej kategorii za-
prezentowali się też Patrycja Bied-

na (9 miejsce), Emilka Kasprzak (17 
miejsce) i Agatka Gradzińska (19 
miejsce).

Tydzień później w Poznaniu 
do rozgrywek o tytuł przystąpi-
li kadeci. W tej kategorii wśród 21 
zawodniczek wystąpiły Zuzia Sur-
dyk, która zajęła 7 miejsce i Zuzia 
Wawrzyniak (9 miejsce), natomiast 
w drużynowych Mistrzostwach 
Wielkopolski zaprezentowały się 
bardzo dobrze zdobywając 3 miej-
sce.

W następnym dniu do rywali-
zacji stanęły młodziczki w rywali-
zacji drużynowej i indywidualnej. 
Drużyna nasza w składzie Lena Ka-
sprzak i Matylda Gomulak spisując 
się bardzo dobrze zajęła najniższe 
miejsce na podium. Gorzej spisa-
ły się w rozgrywkach indywidual-
nych, gdzie Lena zajęła 5 miejsce, 
a Matylda 9 miejsce, natomiast Pa-
trycja Biedna była 19. Wśród chłop-
ców Adam Wojciak zajął 9 miejsce.

26 września w Poznaniu odbył się 
Międzywojewódzki turniej młodzi-
czek. W zawodach tych wystąpiło 
po 12 zawodniczek z województwa 
zachodniopomorskiego i wielko-
polski w grze pojedynczej oraz po-
dwójnej. Turniej ten zaliczany jest 

Udany start tenisistów stołowych w Mistrzostwach wielkopolski

do rankingu i współzawodnictwa 
krajowego. W zawodach tych na-
sze województwo reprezentowa-
ły Lena Kasprzak i Matylda Gomu-
lak. W grze pojedynczej Lena była 7, 
a Matylda 11, natomiast w grze po-
dwójnej zajęły 4 miejsce zdobywa-
jąc punkty do współzawodnictwa 
klubowego.

Sekcja tenisa stołowego „PIO-
NIER” przy GOKiS w Kleszcze-
wie zorganizowała wewnętrzny 
turniej dla najmłodszych adeptów 
tenisa stołowego, który odbył się 

USŁUGI  
KRAWIECKIE 
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9
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Badminton

Działająca w ramach Gmin-
nego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Kleszczewie sekcja 
badmintona działa prężnie i od-
notowuje spore sukcesy.

mistrzostwa Polski 
młodzików w Bieruniu, 
04.09.2020

Udział w Mistrzostwach Polski 
wzięła Hania Wawrzyniak, która 
w grze pojedynczej zajęła miejsce 

9‒16, natomiast w grze podwój-
nej uległa dopiero w ćwierćfinale, 
co uplasowało ją na miejscu 5‒8. 
Jest to ogromny sukces młodej za-
wodniczki, który zwiastuje owoc-
ny rozwój jej badmintonowej ka-
riery.

mistrzostwa Polski 
młodzików młodszych 
w głubczycach – 01.10.2020

Był to pierwszy start Olgi Ko-
smowskiej oraz Mai Kurasiak 
w turnieju takiej rangi. Maja 
po zaciętym, bo trzysetowym po-
jedynku gry pojedynczej, musiała 
uznać porażkę i przystąpić do me-
czu gry podwójnej z Olgą. Dziew-
czyny w ostateczności uplasowały 
się na miejscu 16‒32. Pamiętajmy, 
że są wśród najlepszych par deblo-
wych w Polsce, bo już tylko takie 
startują na Mistrzostwach Polski. 
Natomiast Olga dodatkowo zagra-
ła wraz z partnerem z Puszczyko-
wa grę mieszaną, gdzie końcowo 
zajęła miejsce 9‒15.

międzywojewódzkie 
mistrzostwa młodzików – 
12.09.2020

Hania Wawrzyniak, Maja Ku-
rasiak oraz Olga Kosmowska za-
siliły skład Wielkopolski na Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików. Hania uplasowała 
się na wysokim trzecim miejscu 
w grze pojedynczej oraz na miej-
scu pierwszym w grze podwój-
nej. Przyniosło to wiele punktów 
dla rywalizacji międzywojewódz-
kiej, natomiast kolejne dołożyła 
Olga, która zajęła trzecie miejsce 
w grze mieszanej, oraz Maja, któ-
ra uplasowała się na miejscu pią-
tym w grze pojedynczej. Warto 
podkreślić, że zarówno Maja jak 
i Olga, zagrały w starszej katego-
rii, co znacznie utrudniało im za-
danie, mimo to wszystkie zawod-
niczki zaliczyły udany występ.

krajowy turniej 
Badmintona– 10.10.2020

Na Krajowy Turniej Badminto-
na udała się czwórka naszych za-
wodników, Hania Warzyniak, Maja 

Kurasiak, Olga Kosmowska oraz 
Oliwia Kosmowska. Hania wraz 
z partnerką z Puszczykowa zdoby-
ła złoty medal w grze podwójnej. 
Olga Kosmowska zarówno w grze 
mieszanej jak i w grze podwójnej, 

razem z Mają Kurasiak uplasowa-
ła się na trzecim miejscu, kolej-
ny brąz dorzuciła Maja Kurasiak 
w grze pojedynczej. „Worek me-
dali” został wzbogacony o kolej-
ny brąz, który wywalczyła Oliwia 
Kosmowska, grając grę mieszaną 
w najmłodszej kategorii wiekowej.

otwarte mistrzostwa 
Puszczykowa – turniej 
charytatywny – 
17‑18.10.2020

W charytatywnym turnieju bad-
mintona mogliśmy liczyć na udział 
naszych zawodniczek, które wy-
walczyły sporą ilość medali. I tak 
Olga Kosmowska oraz Maja Ku-
rasiak zdobyły złoty medal w grze 
podwójnej, Oliwia Kosmowska 
uplasowała się tuż za starszymi 
koleżankami, na drugim miejscu. 
Olga dorzuciła również srebrny 
medal w grze mieszanej, a Oli-
wia, również w grze mieszanej – 
brąz. Drugie złoto dała od siebie 
Maja Kurasiak, która uplasowała 
się na pierwszym miejscu w grze 
pojedynczej. Na drugi dzień Ha-
nia Wawrzyniak oraz Asia Rybak 
rozgrywały swoje mecze w kate-
gorii Open. Hania wywalczyła zło-
ty medal w grze podwójnej, a Asia 
w grze mieszanej.

WS

Mistrzostwa Polski Młodzików Młod-
szych w Głubczycach 

Mistrzostwa Polski Młodzików w Bie-
runiu Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa – turniej charytatywny

Krajowy Turniej Badmintona
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kim poziomie. Padło w tym me-
czu wiele bramek, a prowadzenie 

kopolskich wód. Wynik powtó-
rzył już miesiąc później, 20 wrze-
śnia, ugruntowując swoją pozycję 
w polskiej czołówce młodych ka-
nadyjkarzy. W Sztumie, położo-
nym nad dwoma pięknymi jezio-
rami, niedaleko Malborka, gdzie 
rozegrały się Lotto 34. Mistrzo-
stwa Polski w Maratonie ponow-

Kolejne sukcesy Krystiana 
Kubicy, stypendysty gminy 

Kleszczewo. W trakcie Lotto 36. 
Długodystansowych Mistrzostw 
Polski w Krakowie, 23 sierpnia, 
w kategorii C1 5000m zdobył brą-
zowy medal. Przepiękna trasa 
na Wiśle z widokiem na Wawel, 
była ciekawą odskocznią od wiel-

dwa brązy na Mistrzostwach Polski Krystiana Kubicy

nie stanął na najniższym podium 
w kategorii indywidualnej, tym 
razem na dystansie 8000 m. Nie-
stety nie spełniło się jego marze-
nie o starcie w Mistrzostwach 
Europy w Maratonie w węgier-
skim Győr w tym roku. Z powo-
du COVID-19 zostały one odwo-

łane na 3 tygodnie przed startem. 
Chociaż sezon był inny niż zwy-
kle, nie wszystkie zawody się od-
były, to Krystian zadowolony jest 
z wyników i z nadzieją patrzy 
na swoją przyszłość w sporcie.

B. Kubica

Mistrzostwa Polski w Krakowie

Mistrzostwa Polski  w Sztumie

Z okazji Narodowego Dnia 
Sportu, na Orliku w Klesz-

czewie został rozegrany 19 wrze-
śnia mecz piłki nożnej seniorów 
(oldboyów).

Zespół CZERWONI wystąpił 
w składzie: Artur Książkiewicz (3 
br), Wojtek Kucharski, Daniel Ku-
charski (3 br), Darek Mirek (2 br), 
Marek Batycki (2 br), natomiast 
zespół NIEBIESCY zagrał w skła-
dzie: Roman Wielgosik (2 br), Łu-
kasz Wielgosik (1 br), Arek Nowak 
(6 br), Darek Akuszewski, Sławek 
Janik i Oleh Topolnicki (3 br).

Zespoły seniorów tym spotka-
niem uczcili Narodowy Dzień 
Sportu udowadniając, że sport 
można uprawiać w każdym wie-
ku. Spotkanie, które rozegrano 

przy sztucznym oświetleniu było 
niezwykle zacięte i stało na wyso-

Narodowy dzień Sportu na Orliku w Kleszczewie
zmieniało się kilkukrotnie na ko-
rzyść raz jednej raz drugiej druży-
ny. Końcowy wynik 12:10 dla dru-
żyny NIEBIESKICH.

Najlepszym strzelcem tego spo-
tkania został Arek Nowak zdo-
bywca 6 bramek, natomiast najlep-
szym bramkarzem wybrany został 
przez uczestników Wojtek Książ-
kiewicz.

Na zakończenie zespoły otrzy-
mały pamiątkowe puchary, a wy-
różnieni zawodnicy pamiątkowe 
statuetki ufundowane przez Dy-
rektora GOKiS Kleszczewo Macie-
ja Frąckowiaka.

Mecz oldboyów zorganizował 
animator sportu na orliku w Klesz-
czewie Zenon Piechocki.

M. Żelazek
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SPORT / ReKLAMA

Ośmiu zawodników sekcji ka-
rate przy Gminnym Ośrod-

ku Kultury i Sportu w Kleszczewie, 
podczas wakacji, uczestniczyło 
w zgrupowaniu szkoleniowym ka-
rate. Obóz odbywał się w miej-
scowości Sieraków, nad Wartą, 
na skraju Puszczy Noteckiej i trwał 
11 dni.

Przez ten czas ponad 60 adep-
tów, z 6 wielkopolskich klubów, 
mogło korzystać z różnych atrak-
cji, brać udział w rozmaitych 
grach, a przede wszystkim pozna-
wać i doskonalić swoje umiejętno-
ści sportowe karate.

Pogoda dopisała na medal. 
Dzieci i młodzież zostały podzie-

lone na grupy, w których dwa, 
trzy razy dziennie na sali i tere-
nie podnoszono poziom sprawno-
ści fizycznej, oraz techniki i takty-
ki karate. Każdy dzień zaczynał się 
rozruchem porannym.

W trakcie tego sportowego wy-
jazdu, organizowanego zgodnie 
z zaleceniami Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego nasi zawodnicy 
mogli sprawdzić swoje umiejętno-

ści w obozowym turnieju i wziąć 
udział w atrakcyjnej wycieczce 
do Stada Ogierów w Sierakowie.

yamabushi cup – brązowa 
marysia!!

We wrześniu w IX Turnieju Ka-
rate Olimpijskiego WKF Yamabu-
shi Cup Świecie 2020 – pierwszych 
zawodach w Polsce organizowa-
nych w „dobie koronawirusa” brą-

zowy medal w konkurencji kata 
indywidualne dziewcząt 8 – 9 lat 
wywalczyła nasza zawodnicz-
ka Maria Grabowska. W drodze 
po medal pokonała między in-
nymi zawodniczki z Bydgoszczy, 
Wrocławia i Środy Wielkopol-
skiej. Obecnie zgodnie z zalecenia-
mi dotyczącymi bezpieczeństwa 
dopuszczalne jest organizowanie 
współzawodnictwa sportowego 

bez udziału publiczności – do 250 
uczestników.

sezon 2020/2021 – trudny 
początek

Aktualnie po częściowym za-
kończeniu jesiennego naboru 
do grup początkujących na te-
renie Gminy Kleszczewo regu-
larnie uprawia, trenuje i bawi 
się w karate ponad 120 adeptów 
w wieku od 5 do 14 lat. Niestety 
z przyczyn związanych z ograni-
czeniami spowodowanymi CO-
VID – 19 nie udało się urucho-
mić kontynuacji szkolenia grup 
przedszkolnych w Tulcach. Po-
mimo tego widać duże zainte-

resowanie aktywnością fizycz-
ną – tak potrzebną, szczególnie 
w rozwoju młodego człowieka.

Trenerzy zapraszają wszystkich 
chętnych do kontynuacji szkole-
nia, a nowych adeptów na treningi 
w nowym 2020 roku, które orga-
nizowane są w obiektach sporto-
wych na terenie Gminy Kleszcze-
wo od poniedziałku do piątku.

Arkadiusz Borowicz

Karate – szkolenie wakacyjne

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



>>>

36

wrzesień-listopad 2020 r.NASZe SPRAwY>>>

36

•	 4 października 2020 r. jed-
nostka OSP Komorniki zosta-
ła zadysponowana do kolizji 
dwóch pojazdów osobowych 
na drodze wojewódzkiej nr 
434 pomiędzy miejscowościa-
mi Nagradowice-Krzyżowniki. 
Na miejscu także: OSP Klesz-
czewo, JRG6, Policja, ZRM

•	 6 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do wypadku 
samochodu ciężarowego na au-
tostradzie A2 (176 km, kierunek 
Świecko). Jedna osoba poszko-
dowana, przetransportowana 
do szpitala. Na miejscu także: 
OSP Komorniki, JRG 6, Policja, 
ZRM, Obsługa Utrzymania Au-
tostrady

•	 10 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do usunięcia 
plamy ropopochodnej na dro-
dze wojewódzkiej 434, odcinek 
Nagradowice-Krzyżowniki. 

•	 12 września 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do pożaru 
opony na pasie zieleni przy au-
tostradzie A2 (183 km, kierunek 
Świecko). Na miejscu także: Ob-
sługa Utrzymania Autostrady

•	 27 września 2020 r. jednostka 
OSP Kleszczewo została zadys-
ponowana do kolizji drogowej 
z udziałem jednego samocho-
du osobowego, który uderzył 
w bariery energochłonne (Au-
tostrada A2, 185 km, kierunek 
Warszawa) Brak osób poszko-
dowanych. Na miejscu także: 
JRG 6, Policja, Obsługa Utrzy-
mania Autostrady.

•	 3 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do kolizji 
samochodu ciężarowego na au-
tostradzie A2 (187 km, kieru-
nek Warszawa). Brak osób po-
szkodowanych. Na miejscu 
także: JRG6, Obsługa Utrzyma-
nia Autostrady.

wIAdOMOśCI STRAŻACKIe

•	 26 sierpnia 2020 r. jednost-
ka OSP Kleszczewo została za-
dysponowana do wiatrołomu 
na drodze pomiędzy miejsco-
wościami Nagradowice-Bugaj.

•	
•	 27 sierpnia 2020 r. jednostka 

OSP Komorniki została zadys-
ponowana do Tulec do prze-
wróconego na jezdnię drzewa, 
które przerwało linię energe-
tyczną i złamało słup latarni. 
Na miejscu także: OSP Klesz-
czewo.

•	 28 sierpnia 2020 r. jednostka 
OSP Komorniki została zadys-
ponowana do wypadku samo-
chodu osobowego w Tulcach. 
Na miejscu także policja.

•	 11 września 2020 r. jednost-
ka OSP Kleszczewo została za-
dysponowana do kolizji dwóch 
aut osobowych w miejscowo-
ści Markowice. Brak osób po-
szkodowanych. Na miejscu 
także: Policja, pogotowie ener-
getyczne.

27.08 – usunięcie powalonego drzewa w Tulcach26.08 – wiatrołom w Nagradowicach 28.08 – wypadek w Tulcach

11.09 – wypadek w Markowicach 27.09 – kolizja samochodu ciężarowego na A2

12.09 – pożar opony na A2

27.09 – kolizja na  A2
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Na miejscu także: OSP Krzyżow-
niki-Śródka, OSP Komorniki

•	 11 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do wypad-
ku drogowego z udziałem trzech 
pojazdów osobowych na drodze 
wojewódzkiej 434 między miej-
scowościami Śródka i Szczo-
drzykowo. Jedna osoba poszko-
dowana przetransportowana 
do szpitala. Na czas działań dro-
ga była całkowicie zablokowa-
na. Na miejscu także: OSP Krzy-
żowniki-Śródka, JRG6, Zespół 
Ratownictwa Medycznego, Poli-
cja, pomoc drogowa.

•	 14 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo została 
zadysponowana do przewróco-
nego drzewa na drodze Czerlej-
no-Klony.

•	 14 października 2020 r. jed-
nostka OSP Krzyżowniki – 
Śródka została zadysponowana 
do powalonego drzewa bloku-
jącego wjazd na posesje w miej-
scowości Szczodrzykowo.

wIAdOMOśCI STRAŻACKIe

06.10 – wypadek samochodu ciężarowego na autostradzie A2

14.10 –wypadek na DW 434 między Śródką a Szczodrzykowem

4.10 – kolizja na DW 434

14.10 – usunięcie powalonego drze-
wa przy drodze Czerlejno – Klony

20.10 – wypadek na DW 434  w miej-
scowości Nagradowice

•	 14 października 2020 r. jed-
nostka OSP Komorniki zosta-
ła zadysponowana do konarów 
leżących na drodze Komorniki-
-Gowarzewo, Komorniki-Krzy-
żowniki i Zadęby.

•	 20 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do wypadku 
drogowego z udziałem skute-
ra oraz samochodu osobowego 
typu bus. Zdarzenie miało miej-
sce na skrzyżowaniu w Nagra-
dowicach (droga 434). Jedna 
osoba poszkodowana przetrans-
portowana do szpitala. Na czas 
działań droga była całkowicie 
zablokowana. Na miejscu także: 
JRG6, ZRM, Policja.

•	 25 października 2020 r. jed-
nostka OSP Kleszczewo zosta-
ła zadysponowana do wypadku 
drogowego z udziałem dwóch 
samochodów osobowych 
na skrzyżowaniu dróg w Na-
gradowicach (droga 434). Dwie 
osoby poszkodowane przetrans-
portowane do szpitala. Na miej-
scu także: JRG6, ZRM, Policja.

10.10 – likwidacja plamy ropopochodnej na DW 434
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wIAdOMOśCI Z OSP KOMORNIKI

W dniach 4-6 września w sali 
szkoleniowej w Kleszcze-

wie odbył się kurs recertyfikują-
cy KPP oraz zakończenie kursu, 
który został rozpoczęty na po-

W dniach 18‒20.09 w Jurze 
Krakowsko Częstochow-

skiej odbyło się outdoorowe szko-
lenie z pierwszej pomocy. Udział 
w nim wzięło pięcioro strażaków 
z OSP Komorniki. Podczas warsz-
tatów uczestników mieli oka-
zję m.in. przypomnieć sobie pod-
stawowe informacji dotyczące 
udzielania pierwszej pomocy, jak 
również przećwiczyc transport po-
szkodowanego w systemie lino-

18 lipca w OSP Sulęcin odbyło 
się Zebranie Sprawozdaw-

cze Stowarzyszenia OSP GRS Stra-
żacy Wspólnie przeciw Białaczce, 
do którego należy część strażaków 
z OSP Komorniki. Co roku odby-
wa się ono w innym województwie, 
w tym zostało ono zorganizowane 
przez wolontariuszy z Wielkopol-
ski. Udział w nim wzięli przedsta-
wiciele tego Stowarzyszenia z ośmiu 
województw, jak rónież zaproszeni 
goście: Prezes OSP Sulęcin, dh An-
drzej Wiatr, Prezes Zarządu Gmin-
nego OSP gm. Kleszczewo, dh Jan 
Rajchelt, Komendant Gminny OSP 
gm. Kleszczewo, dh Roman Bara-

nowski, przedstawiciel Clavey Gro-
up, Paulina Żurek, kierownik mon-
tażu VW Antoninek, Łukasz Kalota 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych jednostek. Za ubiegłoroczne 
działania Zarząd dostał jednogłośne 
absolutorium. Podczas tego spotka-
nia zostały także rozdane podzię-
kowania za dotychczasową współ-
pracę oraz za działania związane 
ze zwalczaniem epidemii korona-
wirusa. Wszyscy goście, w podzię-
ce za okazane do tej pory wsparcie 
otrzymali filmy promujące działal-
ność Stowarzyszenia.

Alicja Kucharska

Kurs 
recertyfikujący 
KPP 

czątku roku, ale przerwany przez 
pandemię. Udział w nim wzię-
li strażacy z Komornik, Klesz-
czewa, Krzyżownik i Kostrzyna. 
Zakończony on został pomyśl-
nie zdanym egzaminem, który 
daje kursantom tytuł ratownika 
przedmedycznego.

Alicja Kucharska

Zebranie Sprawozdawcze 
Stowarzyszenia OSP GRS Strażacy 
wspólnie przeciw Białaczce

Szkolenie z pierwszej pomocy

wym czy działania podczas wy-
padku spadochroniarza, zdarzenia 
masowego i drogowego. Nie zabra-
kło ćwiczeń RKO na fantomach, ale 
także działań z pozorantami, dzię-
ki czemu były one bardziej realne. 

Czas ten był czasem nauki ale 
również dobrej zabawy, czasem 
współpracy ale także przekraczania 
własnych granic.

Alicja Kucharska
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W dniach 2 – 11 sierpnia czło-
nek MDP Komorniki wziął 

udział w młodzieżowym obozie 

wIAdOMOśCI Z OSP KOMORNIKI

Szkolenie z pierwszej pomocy
ratowniczym, który odbywał się 
w Lewinie Kłodzkim. Uczestnicy 
tego wyjazdu mieli możliwość po-
znania bądź udoskonalenia swo-
jej wiedzy i umiejętności ratow-
niczych z zakresu ratowania ludzi 
i zwierząt, wspinaczki, umiejęt-
ności strażackich oraz sprawności 
w podejmowaniu decyzji w stre-
sie. Ponadto mieli sposobność po-
znania specyfiki zawodu policjan-
ta, strażaka, ratownika i żołnierza 
oraz podstawowego wyposażenia 
pracowników tych specjalizacji.

Maciej zakończył obóz egzami-
nem i otrzymał certyfikat ukoń-
czenia 3 części kursu pierwszej po-
mocy.

Alicja Kucharska

22 sierpnia na tere-
nie MTP odbył się III 

Zlot Czerwonych Samocho-

dów. Udział w nim wziął rów-
nież samochód OSP Komorni-
ki wraz z ośmioma strażakami 

z tej jednostki. Podczas trwa-
nia imprezy odbyły się m.in. 
parada ulicami miasta, pokazy 
strażackie i dziecięcych drużyn 
pożarniczych, konkurs zbiór-
ki nakrętek oraz konkurencja 
wykonania RKO. W konkuren-
cji udzielania pierwszej pomo-
cy udział wzięli także druhowie 
z Komornik, finalnie zdobywa-
jąc 1 miejsce. Za miejsce na po-
dium jednostka otrzymała hełm 
MSA F1 XF, dwa sygnalizato-
ry bezruchu MOTION SCOUT 
oraz 8 par okularów ochron-
nych, wszystko ufundowane 
przez firmę Target Safety. Stra-
żacy z OSP Komorniki dziękują 
organizatorom zlotu oraz spon-
sorom. 

Alicja Kucharska

Zlot Czerwonych Samochodów

Już po raz czwarty OSP GRS 
Strażacy Wspólnie przeciw 

Białaczce organizuje ogólnopol-
ską akcję zbiórki zabawek dla 
dzieci przebywających w czasie 
Świąt w szpitalach. Do akcji tej 
ponownie dołączają się jednost-
ki z naszej gminy. Do 6 grudnia 
można przynosić zabawki, gry, 
książki, artykuły szkolne i pla-
styczne oraz gadżety dla nasto-
latków i artykuły dla maluszków 
do remizy OSP Komorniki, OSP 

Gowarzewo i OSP Krzyżowni-
ki – Śródka po uprzednim kon-
takcie z przedstawicielem danej 
jednostki lub po umówieniu się 
za pomocą messengera. Wszyst-
kie zabawki muszą być nowe, 
ze względu na miejsce, do które-
go mają trafić.

Już 13 grudnia strażacy odwie-
dzą placówkę szpitalną w Poznaniu 
na ul. Krysiewicza, gdzie zostawią 
podarowane przez Was prezenty.

Alicja Kucharska

Zbiórki zabawek 
dla dzieci
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wIAdOMOśCI Z OSP KOMORNIKI

Pomoc dla Mai

3 października odwiedziła naszą 
remizę rodzina ze Śródki, która 

wygrała licytację na rzecz Mai. Pani 
Beata i Pan Marcin wraz z Kacprem 
i Frankiem mieli okazję poznać "od 
kuchni" jak wygląda strażackie ży-
cie i to dosłownie. Nasze spotkanie 
rozpoczęło się od oprowadzenia po 
budynku, rozmowach związanych 
ze strażacką i charytatywną dzia-
łalnością, obejrzeniu samochodu i 
zapoznaniu się z poszczególnymi 
jego elementami. Jednakże to był 
dopiero wstęp do najciekawszych 
punktów programu, jaki przygo-
towali druhowie. Nasi goście mie-

li niespotykaną możliwość ubrania 
się w specjalne stroje do działań bo-
jowych, włącznie z aparatem odde-
chowym, ugaszenia małego ogniska 
za pomocą gaśnicy, przetestowa-
nia, jak działa szybkie natarcie oraz 
przeniesienia jajka za pomocą na-
rzędzi hydraulicznych. Na wła-
snej skórze mogli się przekonać ile 
siły potrzeba, aby obsługiwać pod-
stawowy sprzęt strażacki. Ponadto 
druhowie przekazali nieco swojej 
wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, 
dając tym samym możliwość prze-
ćwiczenia resuscytacji krążeniowo - 
oddechowej na fantomach.

Ćwiczenia dla dzieci
3 października odbyły się ćwiczenia dla dzieci, podczas których naj-

młodsi zapoznali się z techniką gaszenia pożaru wewnątrz budynku.

Na koniec najmłodsi otrzymali od 
nas upominki, które pomogą w im 
bezpiecznym poruszaniu się.

Nakrętki dla małej Mai
30 września druhowie przekazali kilka worków nakrętek mamie 

małej Mai.

3 lipca 2020 r. strażacy 
z Komornik zorgani-

zowali dla dzieci z MDP 
biwak wakacyjny, pod-
czas którego dzieci mia-
ły do wykonania zadania 
ratownicze i strażackie. 
Nie obyło się również bez 
ogniska, samodzielnego 
rozbijania namiotu, noc-
nej warty, ale i typowo 
dziecięcych zabaw letnich. 
Powierzone dzieciom za-
dania miały je nauczyć 
odpowiedzialności i po-
dejmowania szybkich de-
cyzji w stresie. Cała grupa 
spisała się zawodowo!

Alicja Kucharska

Biwak wakacyjny
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terze. W wyniku zdarzenia jedna 
osoba została przetransportowa-
na do szpitala. Czynności prowa-
dzi Wydział Dochodzeniowo – 
Śledczy KMP Poznań.

•	 W dniu 24 października 
w miejscowości Kleszczewo – au-
tostrada A2 funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP 
Poznań dokonali zatrzymania 
mężczyzny w związku z kradzie-
żą pojazdu marki Volvo. Czynno-
ści prowadzi KP Swarzędz.

•	 W dniu 25 października 
w miejscowości Tulce doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów. 
W wyniku zdarzenia dwie oso-
by zostały przetransportowane 
do szpitala.

nowe numery telefonów:
•	 KP Swarzędz – 47 77 148 00
•	 OP Kleszczewo – 47 77 132 90

KroNiKa PolicyjNa

•	 W dniu 2 września w miej-
scowości Kleszczewo funkcjo-
nariusze Ogniwa Patrolowo KP 
Swarzędz dokonali zatrzyma-
nia kierującego pojazdem marki 
Ford, który znajdował się w stanie 
nietrzeźwości (0,97 mg/l) Czyn-
ności prowadzi KP S-dz.

•	 W nocy 11/12 września w miej-
scowości Tulce doszło do kra-
dzieży pojazdu marki Renault. 
Czynności prowadzi KP S-dz.

•	 W okresie od 4 do 10 wrze‑
śnia w miejscowości Tulce do-
szło do zniszczenia poprzez za-
rysowanie powłoki lakierniczej 
pojazdu marki Opel. Czynności 
prowadzi KP S-dz.

•	 W dniu 15 września w miejsco-
wości Kleszczewo Dzielnicowy 
Ogniwa Prewencji w Kleszcze-
wie dokonał zatrzymania kierują-
cego pojazdem marki Opel, który 
znajdował się w stanie nietrzeź-
wości (1,82 mg/l).

•	 W dniu 20 września w miejsco-
wości Nagradowice funkcjona-
riusze OPI KP Kostrzyn dokonali 
zatrzymania kierującego skute-
rem marki Benelli, który znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości. 
Czynności prowadzi KP S-dz.

•	 W dniu 21 września w miejsco-
wości Komorniki doszło do kra-

dzieży siłownika bramy. Czynno-
ści prowadzi KP S-dz.

•	 W nocy 22/23 września w miej-
scowości Tulce doszło do kra-
dzieży pojazdu marki Renault. 
Czynności prowadzi KP S-dz.

•	 W nocy 23/24 wrzesień w miej-
scowości Tulce doszło do kra-
dzieży pojazdu marki Fiat. Czyn-
ności prowadzi KP S-dz.

•	 W dniu 27 września w miej-
scowości Kleszczewo – autostra-
da A2 funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP Poznań 
dokonali zatrzymania kierujące-
go pojazdem marki BMW, który 
znajdował się w stanie nietrzeź-
wości (0,56 mg/l).

•	 W dniu 30 września w miejsco-
wości Gowarzewo funkcjonariu-
sze Oddziału Prewencji Policji 
KWP Poznań dokonali zatrzy-
mania mężczyzny poszukiwane-
go przez Sąd Rejonowy w Środzie 
Wielkopolskiej celem odbycia 
kary pozbawienia wolności (138 
dni).

•	 W dniu 4 października w miej-
scowości Krzyżowniki doszło 
do wypadku z udziałem pojaz-
dów marki BMW i Opel. Funk-
cjonariusze KP Swarzędz do-
konali zatrzymania kierujących 
pojazdami, którzy znajdowali się 
w stanie nietrzeźwości (0,63mg/l 

i 1,09mg/l). Czynności prowadzi 
KP S-dz.

•	 W dniu 6 października w miej-
scowości Kleszczewo – autostra-
da A2 doszło do wywrócenia się 
pojazdu ciężarowego z naczepą. 
Jedna osobo dorosła doznała lek-
kich obrażeń.

•	 W nocy 9/10 październi‑
ka w miejscowości Tulce do-
szło do kradzieży pojazdu mar-
ki Audi. Czynności prowadzi KP 
S-dz.

•	 W dniu 10 października 
w miejscowości Tulce doszło 
do zderzenia 2 samochodów. 
W wyniku zdarzenia poszkodo-
wana została jedna osoba.

•	 W dniu 11 października 
w miejscowości Śródka doszło 
do zderzenia 2 pojazdów. W wy-
niku zdarzenia jedna osoba zosta-
ła przetransportowana do szpita-
la. Czynności prowadzi KP S-dz.

•	 W dniu 12 października w go-
dzinach 05:20 – 05:40 w miejsco-
wości Tulce doszło do kradzieży 4 
sztuk kołpaków od pojazdu mar-
ki Opel. Czynności prowadzi KP 
S-dz.

•	 W dniu 20 października 
w miejscowości Nagradowice do-
szło do potrącenia osoby na sku-

wIAdOMOśCI Z OSP KLeSZCZewO

Informujemy, że dnia 14 paź-
dziernika br. w kościele pa-

rafialnym w Czerlejnie, druhna 
Karina powiedziała sakramen-
talne TAK swojemu wybranko-
wi Pawłowi.

Delegacja strażacka towarzy-
szyła Młodej Parze w tym naj-
piekniejszym dniu w ich życiu.

Przepraszamy, że z opóźnie-
niem, jednak nie mniej serdecz-
nie, życzymy Młodym wszystkie-
go co najpiękniejsze i najlepsze 
na nowej drodze życia.

Druhny i Druhowie 
OSP Kleszczewo

ślub druhów – Kariny i Marka
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hARCeRSKIe I ZUChOwe wIeśCI

Jak co roku, harcerze z 8 DH 
„Pasieka” im. Jana Bytnara 

wspierają Fundację Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia zbierając pieniądze 
w kleszczewskim kościele. W tym 
roku do inicjatywy przyłączyła się 
także Próbna Gromada Zuchowa 
„Leśne Gawroszki” z Gowarzewa.

Tegoroczne hasło brzmia-
ło „TOTUS TUUS”, co nawiązuje 
do jubileuszowego wymiaru Dnia 
Papieskiego w 2020 roku.

pwd. Anita Błażejewska HO 

XX dzień Papieski

We wrześniu, w Gowarzewie 
przy Publicznym Przed-

szkolu „Wesoły Gawroszek” po-
wstała Próbna Gromada Zucho-
wa „Leśne Gawroszki”. Gromada 
zuchowa działa pod opieką dru-
żynowej pwd. Anity Błażejewskiej 
i zrzesza zuchy w wieku 5-6 lat.

Na pierwszych zbiórkach zu-
chowych, zuchy poznały Prawo 
Zucha, dowiedziały się jak wy-
gląda i co symbolizuje Znaczek 
Zucha, nauczyły się Zuchowego 
Hymnu. Kolejne zbiórki zuchowe 
były zaś okazją do zdobycia spraw-

ności zuchowej „Pan Kleks”. Zuchy 
przeniosły się do Akademii Pana 
Kleksa, obejrzały film, odbyły lek-
cję kleksografii, stworzyły „kolo-
ry-humory”, zagościły w kuchni 
Pana Kleksa oraz szukały zaginio-
nego guzika Szpaka Mateusza.

Nie pozostaje nic innego, jak ży-
czyć powodzenia zuchom stawia-
jącym pierwsze kroki na ścieżce 
swojej harcerskiej przygody.

Z zuchowym pozdrowieniem, 
Czuj!

pwd. Anita Błażejewska HO

24 października harcerze z dru-
żyny „Pasieka” wraz z zuchami 

z „Leśnych Gawroszków” z Gowa-
rzewa przeprowadzili akcję porząd-
kową na kleszczewskim cmentarzu. 
W związku ze zbliżającym się Świę-

tem Zmarłych wspólnie zadbali-
śmy o groby na co dzień niedwie-
dzane i zapomniane.

Cieszymy się, że mimo trud-
nej sytuacji wciąż możemy pełnić 
służbę. Czuwaj!

Leśne Gawroszki

harcerze i zuchy na cmentarzu w Kleszczewie
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ROZRYwKA

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 4 grudnia 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że przesła-
nie hasła jest równoznaczne zgodzie na wydrukowanie imienia i nazwiska zwycięzcy.

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali rozwiązanie krzyżówki. Nagrodę w postaci bonu o wartości 35 zł na usługi w Salonie Fryzjerskim – Solarium pani 
Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „To chyba koniec lata”, wylosował 
Józef Krych z Gowarzewa. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

łAMIGłówKI dLA NAjMłOdSZYCh
1. Znajdź i zakreśl następujące słowa:
HERB, JESIEŃ, LEGIONY, MIŁOŚĆ, OJCZYZNA, POL-

SKA, RODAK, WOLNOŚĆ, ZADUMA.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.

Ć Ś o N l o w

Ś N i a e J p

  o o d K e C Y

Ł l e s G z N

i Ł  i l R Y o

M e o  o Ś z i

  ń Ć d p N  G

z a d U M a e

K B R e H l

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:

1 2 8 6

8 3 7

4 9 7 3 8

4 6 1 9 3

1 7 6

7 6 5 1

9 3 5 4 8

4 9 1 3

8 6 9




