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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy zdrowia, pogody ducha, a Nowy 2021 Rok 
niech spełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie 
sukcesy w realizacji osobistych planów.

Wójt Gminy Kleszczewo,
Radni Rady Gminy, Sołtysi
oraz pracownicy samorządowi

Pamiętamy o bohaterskich Powstańcach wielkoPolskich.
w tym roku, z przyczyn oczywistych, nie mogą odbywać się oficjalne 
uroczystości rocznicowe, jednak 27 grudnia, tak jak co roku, zostanie złożona 
wiązanka kwiatów od mieszkańców gminy kleszczewo pod tablicą ku czci 
Powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w tulcach.
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CZAS PANDEMII

„Czas pandemii” to już stała ru-
bryka w „S”. Wśród życzeń „zdro-
wia” które składamy sobie, między 
innymi na okładce naszej gazet-
ki, niech się spełni i to, abyśmy jak 
najprędzej mogli zapomnieć o tym 
szczególnym doświadczeniu, z ja-
kim przyszło się zmierzyć ludzko-
ści na początku XXI wieku. Szansę 
na to dają masowe szczepienia, któ-
re już wkrótce obejmą mieszkań-
ców Europy. A oto raport na temat 
sytuacji w naszej gminie wg stanu 
na dzień 17 grudnia br.

Wg informacji Policji z dnia 
17.12.2020 r. kontrolą w związku 
z pozytywnym wynikiem COVID-19 
objętych jest w gminie Kleszczewo 
31 osób. W związku z zaprzestaniem 
publikowania danych przez PSSE, 
brak informacji o liczbie osób prze-
bywających w szpitalach i w izolato-
riach poza domem. Wprawdzie wy-
daje się iż szczyt wzrostu zachorowań 
mamy za sobą, jednak utrzymują-
ca się w Polsce wysoka liczba zgonów 
świadczy, ze choroba nadal jest w na-
tarciu.

W Urzędzie Gminy jest ograni-
czony dostęp do biur, klienci uzgad-
niają termin wizyty i są obsługiwani 
w wydzielonej strefie. W uzasadnio-
nych przypadkach praca jest wyko-
nywana w trybie zdalnym. Pomimo 
stosowanych zabezpieczeń w Urzę-
dzie zakażone zostały 2 kolejne osoby 
(w poprzednim numerze „S” infor-
mowałem o 4 przypadkach), co spo-
wodowało, że od 23 listopada do 4 
grudnia br. jeden z referatów był wy-
łączony z pracy.

Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu stosuje się do zaleceń ograniczają-
cych rozprzestrzeniania się epidemii:

– zawieszona jest organizacja sta-
cjonarnych wydarzeń kulturalnych, 

działalność sekcji artystycznych 
i sportowych,

– możliwość wypożyczania ksią-
żek bez wstępu do pomieszczeń bi-
blioteki (zwrot i wydawanie książek 
w wejściu),

– udostępniania obiektów spor-
towych wyłącznie na potrzeby zor-
ganizowanego cyklu szkoleniowe-
go – współzawodnictwa sportowego 
(sekcje GOKiS, klub Clescevia, szkół-
ki piłkarskie, bez wynajmów indywi-
dualnych).

Zakład Komunalny funkcjonuje 
z ograniczoną dostępnością dla klien-
tów. W Zakładzie dotąd wystąpił je-
den przypadek zakażenia wirusem 
Covid – dotyczył pracownika admi-
nistracji. W autobusach komunikacji 
publicznej obowiązuje przepis o mak-
symalnej liczbie 1/3 pasażerów w sto-
sunku do maksymalnej liczby miejsc 
w autobusie (w zależności od typu au-
tobusu ok. 27 osób) oraz możliwość 
zajmowania co drugiego miejsca sie-
dzącego. Od 9 listopada 2020 r. zosta-
ła zwieszona komunikacja na linii nr 
489 do Swarzędza. W związku z sy-
tuacją epidemiczną autobusy podda-
wane są codziennej dezynfekcji środ-
kami w płynie i dwa razy w tygodniu 
ozonowaniu.

OPS – Stwierdzone zakażenie ko-
ronawirusem u 2 osób. Ośrodek Po-
mocy Społecznej jest zamknięty dla 
osób z zewnątrz. Pracownicy socjal-
ni nie pracują w terenie – przepro-
wadzają rodzinne wywiady środo-
wiskowe telefonicznie. Wnioski są 
przekazywane i odbierane od klien-
tów po uzgodnieniu telefonicznym 
przy drzwiach wejściowych. Więk-
szość przekazuje korespondencję 
drogą elektroniczną i pocztą trady-
cyjną.

OŚWIATA – Od 9 listopada 
2020 r. uczniowie klas I-III zostali ob-
jęci w całym kraju nauczaniem zdal-
nym. Nauczanie zdalne w szkołach 
w klasach I-VIII potrwa do 3 stycz-
nia 2021 r. Ferie zimowe dla uczniów 
z całego kraju odbędą się w jednym 
terminie i potrwają od 4 do 17 stycz-
nia 2021 r.

Sytuacja w placówkach oświato-
wych:
1. Od 16‒20 XI w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Ziminie 6 
uczniów i 7 pracowników szko-
ły zostało objętych kwarantanną – 
chory 1 pracownik szkoły.

2. Od 19–27 XI zawieszono zajęcia 
w Przedszkolu w Zespole Szkół 

w Tulcach. Dla dzieci tzw. „zerów-
kowych” wprowadzono w tym ter-
minie nauczanie zdalne. Pracow-
nicy sekretariatu skierowani byli 
na kwarantannę – chorych 7 pra-
cowników przedszkola i 2 pracow-
ników szkoły.

3. W związku z pozytywnym wy-
nikiem testu COVID-19 u jednej 
z pracownic Przedszkola w Klesz-
czewie, w porozumieniu z PSSE za-
wieszone zostały zajęcia w jednej 
grupie przedszkolnej od 18 do 26 
grudnia 2020 r.

4. Od 26–30 XI w Przedszkolu „Baj-
kowa Kraina” 20 dzieci i 5 nauczy-
cieli skierowanych na kwarantannę 
– chory 1 pracownik przedszkola.
Jak widać z przedstawionych da-

nych choroba Covid 19, którą wy-
wołuje wirus Sars-CoV-2, to już nie 
abstrakcja, jak to próbowało trak-
tować wiele osób, niekiedy pełnią-
cych nawet eksponowane funk-
cje społeczne. Choruje wiele osób 
z naszego bezpośredniego otocze-
nia, znamy też osoby, które poko-
nała choroba. Wiemy też, że mamy 
bardzo duży wpływ na tempo roz-
przestrzenia się zakażenia – wzro-
sty liczby przypadków i spadki 
wiążą się z okolicznościami, w któ-
rych występuje ograniczenie bądź 
rozluźnienie dystansu społeczne-
go i nie przestrzeganie obowiąz-
kowych zaleceń pandemicznych. 
Kolejny raz apeluję o zachowa-
nie wszelkich środków ostrożności 
oraz unikanie miejsc zatłoczonych 
i zgromadzeń – w ten sposób chro-

nimy siebie, osoby na których nam 
zależy i wszystkich, z którymi przy-
chodzi się nam spotkać.

Ponieważ sytuacja jest dyna-
miczna, proszę śledzić na bieżąco 
informacje i zalecenia z oficjalnych 
komunikatorów rządowych i samo-
rządowych.

NOWY WÓZ 
RATOWNICZO- 
-GAŚNICZY

Strażacy z Krzyżownik i Śród-
ki zapamiętają tegoroczny czas po-
przedzający Święta w sposób szcze-
gólny. Oto 17 grudnia 2020 na stanie 
jednostki znalazł się po raz pierw-
szy w historii, fabrycznie nowy wóz 
ratowniczo-gaśniczy. MAN TGM 
13.290 BB 4x4, jest wyposażony mię-
dzy innymi w zbiornik na 3000li-
trów, działko wodno-pianowe, zra-
szacze, a także wyciągarkę. Ten 
w pełni nowoczesny pojazd to prze-
skok cywilizacyjny w wyposażeniu 
technicznym strażaków. Koszt po-
jazdu wyniósł 805.000,00 zł. Środki 
pochodziły z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu – 
360.000,00 zł, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – 
150.000,00 zł oraz z budżetu Gmi-
ny Kleszczewo 295.000,00 zł.

Warto dodać, że dzięki znacznie 
zwiększonej puli dostępnych fundu-
szy związanych z bezpieczeństwem 
w przeciągu 2 ostatnich lat zosta-
ły zakupione aż trzy nowe pojaz-
dy ratowniczo-gaśnicze dla jedno-

Nowy wóz w OSP Śródka-Krzyżowniki
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stek w Gowarzewie, Komornikach 
i obecnie w Krzyżownikach. W nie-
co dłuższej perspektywie, w 2 nowe 
wozy bojowe wyposażona była jed-
nostka OSP w Kleszczewie.

Wsparcia w przygotowaniu wnio-
sku udzielili Poseł Bartłomiej Wró-
blewski oraz Komendant Miejski 
PSP w Poznaniu Jacek Michalak.

5 MILIONÓW DLA 
NASZEJ GMINY
Z RZĄDOWEGO 
FUNDUSZU!

Z drugiej transzy Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzymamy 5 milionów złotych. 
To trzecia pod względem wysoko-
ści kwota dotacji wśród gmin, któ-
re uzyskały wsparcie w ramach 
obecnego naboru w województwie 
wielkopolskim. Przypomnijmy, że 
z pierwszej transzy, którą rozdzielo-
no w połowie br. wsparcie otrzyma-
ły wszystkie gminy w Polsce, pod 
warunkiem, że zgłosiły taką potrze-
bę. Wysokość wsparcia uzależniona 
była przede wszystkim od poziomu 
nakładów inwestycyjnych w budże-
cie, przy uwzględnieniu zamożno-
ści gmin. Ze względu na wysoki 
poziom wydatków inwestycyjnych 
uzyskaliśmy wówczas również wy-
soką kwotę ponad 2,1 mln złotych.

Tym razem podział środków 
odbywał się w trybie konkurso-
wym i wsparcie otrzymały tylko 
najwyżej ocenione projekty. Ko-
misja powołana przez Premie-
ra oceniała zgłoszone przez gmi-
ny inwestycje biorąc pod uwagę 
ich kompleksowość, ograniczenie 
emisyjności i ingerencji w środo-
wisko, uwzględnienie zasad zrów-
noważonego rozwoju, pomoc oso-
bom niepełnosprawnym, liczbę 
osób które skorzystają z inwestycji, 
wpływ inwestycji na zapobieganie 
klęskom żywiołowym, koszt w sto-
sunku do planowanych dochodów 
samorządu. Zgłoszony przez naszą 
gminę projekt dotyczy budowy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Komorniki i doskonale wpisu-
je się w kryteria wyboru.

Należy zaznaczyć, że pomi-
mo rekordowej wysokości wspar-
cia przyznana suma nie pokrywa 

kosztu całej inwestycji, który wy-
nosi 12,3 mln zł. Na wysoką oce-
nę zasłużyła kompleksowość dzia-
łań – gmina dysponuje obecnie 
koncepcją skanalizowania całego 
pozbawionego kanalizacji obszaru 
i na zdecydowaną jego większość 
jest już gotowa dokumentacja 
techniczna z pozwoleniami na bu-
dowę. Obecnie dobiega końca bu-
dowa oczyszczalni ścieków, któ-
ra ma docelowo obsługiwać całą 
gminę, a w kilku miejscach reali-
zowana jest rozbudowa sieci kana-
lizacyjnej. Zaplanowana do budo-
wy w ramach dofinansowania sieć 
ma znaczenie dla szerszego obsza-
ru niż kanalizowane Komorniki, 
będąc jednocześnie ważnym frag-
mentem kolektora przesyłowe-
go – stąd jej znaczenie w dalszej 
perspektywie także dla kolejnych 
miejscowości. To inwestycja ściśle 
związana z ochroną środowiska. 
Obok znacznej liczby mieszkań-
ców gminy z kanalizacji skorzysta-
ją powstające w rejonie inwestycji, 
na terenach aktywizacji gospodar-
czej, nowe przedsiębiorstwa. Bu-
dowa kanalizacji na terenie Ko-
mornik ma również szczególne 
znaczenie w związku z powsta-
jącym w sąsiedztwie tej miejsco-
wości zbiornikiem retencyjnym 
na Męcinie – skanalizowanie od-
pływu ścieków ma na celu zapo-
bieżenie zanieczyszczeniu wód 
zbiornika.

POMAgAMY W WALCe 
z PAndeMiĄ

W ramach współdziałania z Me-
tropolią Poznań zadeklarowaliśmy 
3 osoby do pomocy Powiatowej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicz-
nej w Poznaniu w celu prowa-
dzenia wywiadów telefonicznych 
w zakresie kwalifikacji do kwa-
rantanny. Wspólne działanie pod-
jęte przez 23 samorządy zrzeszo-
ne w Stowarzyszeniu Metropolia 
Poznań zaowocowało wzmocnie-
niem kadrowym PSSE w liczbie 
60 osób, co przyczyniło się zlikwi-
dowania zaległości, które powsta-
ły wskutek gwałtownego wzrostu 
liczby chorych na terenie działania 
Stowarzyszenia.

Kolejna inicjatywa, to wsparcie 
szpitali obszaru działania Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań. Sa-
morządy podjęły decyzję o prze-
sunięciu części środków unijnych 

będących w dyspozycji Stowarzy-
szenia na potrzeby szpitali, min. 
na zakup sprzętu medycznego, am-
bulansów, środków ochrony osobi-
stej, środków do dezynfekcji. Wy-
dzielona kwota to 11.431.741,00 zł. 
Aby było możliwe uruchomienie 
ww środków konieczny jest udział 
własny samorządów, który będzie 
zależny od liczby mieszkańców 
poszczególnych gmin – z budżetu 
gminy Kleszczewo zostanie wyasy-
gnowane 25.000,00 zł.

DOPŁATY 
DO KOMUNIKACJI NA 
3 MIEJSCU W POLSCE

Dzięki opracowaniu wyko-
nanemu na zlecenie magazynu 
„Wspólnota” mam potwierdze-
nie argumentu, którym wielokrot-
nie zmuszony byłem posługiwać 
się na zebraniach wiejskich wte-
dy, gdy musiałem negatywnie 
ustosunkowywać się do nadmier-
nych wymagań odnośnie naszej 
komunikacji. Otóż wspomniane 
opracowanie prof. Pawła Swinia-
wicza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego umiejscowiło naszą gmi-
nę na 3 miejscu wśród 1538 gmin 
wiejskich pod względem poziomu 
dopłat do transportu publicznego. 
Co bardzo ważne, dane te dotyczą 
jedynie wydatków bieżących, a ze-
stawienia dotyczą roku 2019. Rok 
2020 to dramatyczny spadek wpły-
wów za bilety i wzrost nakładów 
w związku z walką z koronawiru-
sem. Koszty bieżące na mieszkań-
ca w 2019 roku, które zapewniły 
nam tak wysoką pozycję w ran-
kingu wynoszą 287 zł 86 gr. Wię-
cej od nas w skali gmin wiejskich 
w kraju dopłaca jedynie Suchy Las 
(444,41 zł/os) oraz Tarnowo Pod-
górne (378,66 zł/os.), dodajmy są 

to gminy odpowiednio 2 i 3 – krot-
nie większe od naszej (pod wzglę-
dem liczby mieszkańców). Należy 
zaznaczyć, że na wysokich pozy-
cjach rankingu są także pozosta-
łe gminy powiatu poznańskiego: 
Czerwonak (18), Komorniki (26), 
Rokietnica (28) i Dopiewo (70) – 
ta gmina dopłaca na jednego sta-
tystycznego mieszkańca 110,97 
zł. Jeżeli chodzi o gminy miej-
skie (nie stanowiące siedzib wo-
jewództw i powiatów), to mamy 
również wysoką pozycję naszych 
sąsiadów, aczkolwiek poziom do-
płat na mieszkańca jest tam niż-
szy niż w naszej gminie, i tak: Swa-
rzędz na 5 miejscu z poziomem 
dopłat na mieszkańca 259,27 zł, 
Kórnik na 7 miejscu z dopłatami 
224,39 zł, a dalej Murowana Go-
ślina (16), Pobiedziska (20), Luboń 
(31), Kostrzyn (42), Puszczykowo 
(55), Mosina (62), Buk (131) i Stę-
szew (139) – dwie ostatnie gminy 
dopłacają do komunikacji mniej 
niż 20 zł na mieszkańca. Miasto 
Poznań w kategorii miast woje-
wódzkich jest podobnie jak nasza 
gmina na 3 miejscu z poziomem 
dopłat na mieszkańca 537,01 zł.

Warto zaznaczyć, że powy-
żej 10 zł na mieszkańca dopłaca 
do transportu publicznego zaled-
wie 336 gmin wiejskich w Polsce, 
tj. 22% wszystkich – reszta może 
zaoszczędzone pieniądze zainwe-
stować np. w budowę kanaliza-
cji i ulic. A gdybyśmy tak doliczyli 
nakłady na infrastrukturę komu-
nikacji publicznej? Zrealizowany 
przez Gminę zakup 9 autobusów, 
wybudowanie 2 węzłów przesiad-
kowych, realizowana moderniza-
cja wraz z rozbudową bazy trans-
portowej to inwestycje rzędu 28,5 
mln zł/nie licząc budowy ul. Spor-
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towej w Kleszczewie przebudowy-
wanej w ramach tego samego pro-
gramu/, to w przeliczeniu 3132 zł 
na osobę. Są to inwestycje na wie-
le kolejnych lat i na szczęście reali-
zowane z bardzo dużym udziałem 
środków z Unii Europejskiej. Gdy-
byśmy jednak mogli zainwestować 
tak potężne środki w inne dziedzi-
ny funkcjonowania gminy? Tutaj 
uspokajam tych wszystkich, którzy 
czekają na kanalizację, drogi, żłob-
ki, szkoły i przedszkola, że o takich 
pieniądzach jakie pozyskaliśmy 
na transport publiczny nie mo-
gliśmy nawet marzyć w przypad-
ku innych, nie mniej ważnych 
potrzeb, aczkolwiek pamiętaj-
my, że inwestycje w komunikację 
nie są jedynymi, które są realizo-
wane w naszej gminie – by wspo-
mnieć tylko budowę oczyszczal-
ni ścieków, kanalizacji sanitarnej, 
dróg i ulic, oświetlenia ulicznego, 
a jeszcze niedawno także rozbudo-
wę szkoły. Dzięki dobrze rozwinię-
tym połączeniom komunikacyj-
nym niema przeszkód w dostępie 
do szkół średnich, wyższych uczel-
ni, miejsc pracy, instytucji kultury, 
rozrywki, czy też placówek handlu 
i usług, a więc tych udogodnień, 
które terenom wiejskim zapew-
nia sąsiedztwo miasta. To czynnik 
podnoszący atrakcyjność gminy, 
wpływający na wiele wskaźników, 
w tym np. niskie bezrobocie – 
za 2019 rok 0,9%, czy najwyższy 
w Wielkopolsce wskaźnik salda 
migracji (wg danych za 2018 rok).

Gdy mówimy o poziomie do-
płat do transportu publicznego, 
niektórzy czytelnicy zastanawiają 
się zapewne co jest powodem tak 
wysokich kwot – otóż od razu wy-
jaśniam, że koszty bieżące usług 
świadczonych przez Zaklad Ko-
munalny są na poziomie poni-
żej średniej wśród przewoźników 
działających w obrębie aglomera-
cji poznańskiej. Decyduje przede 
wszystkim duża długość linii ko-
munikacyjnych, wysoka często-
tliwość połączeń, przy stosunko-
wo niewielkiej liczbie pasażerów. 
Wśród udogodnień dla pasaże-
rów są bezpłatne przejazdy dla 
uczniów, bezpłatna linia do naj-
dalej położonych miejscowości, 
objęcie całej gminy jedną taryfą, 
co sprawia, że mieszkańcy w rów-
nym stopniu ponoszą koszty trans-
portu.

Koszty komunikacji wzrosły 
wraz z przystąpieniem do poro-
zumienia aglomeracyjnego zarzą-
dzanego przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu. Wiedzie-
liśmy o tym, że wyższy poziom 
usług będzie kosztował nas znacz-
nie więcej niż to miało miejsce 
wcześniej, ale takie były oczeki-
wania ze strony ogromnej rzeszy 
mieszkańców. Niestety, nie zawsze 
jednak te same osoby, które doma-
gają się nowych autobusów, więk-
szej liczby kursów i tanich biletów 
pamiętają, że będzie się to wią-
zało ze zwiększeniem wydatków 
na transport publiczny kosztem 
innych potrzeb – ale kasa jest jed-
na. W 2020 roku na koszty bieżą-
ce transportu publicznego (bez 
inwestycji) gmina Kleszczewo 
wyda 2.952.593,40 zł, co oznacza 
wzrost o blisko 13% w stosunku 
do roku 2019.

ŚRÓDKA AKTYWNĄ 
WSIĄ WIELKOPOLSKĄ

Sołectwo Śródka zostało ogło-
szone jednym z 33 laureatów IV 
edycji konkursu „Aktywna Wieś 
Wielkopolska” organizowanego 

przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Uczest-
nikami konkursu były sołectwa 
biorące udział w programie Wiel-
kopolska Odnowa Wsi. Uzyska-
nie tytułu wiąże się z nagrodą pie-
niężną dla sołectwa w wysokości 
3 tys. zł. Projekt pod nazwą „Oaza 
rodzinnego relaksu w Śródce” do-
tyczył budowy placu zabaw w są-
siedztwie strażnicy OSP, na tere-
nie wykupionym wcześniej na ten 
cel przez Gminę. Dzięki powstaniu 
nowego placu zabaw możliwe było 
zrezygnowanie z zamortyzowane-
go po 10 latach placu zlokalizowa-
nego na terenie prywatnym.

Koszt całkowity inwestycji 
to 77.555,80 zł, w tym środki Fun-
duszu Sołeckiego 14.000 zł, do-
datkowe środki z budżetu Gminy 
33.555,88 zł oraz dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskie-
go w ramach programu Wielko-
polska Odnowa Wsi 30.0000 zł. 
Mieszkańcy Sołectwa wykonali 
pracę wartości 26.270,00 zł.

POMOGLIŚMY USUNĄĆ 
ROLNICZE ODPADY

Gmina Kleszczewo w ramach 
programu „Racjonalne gospoda-
rowanie odpadami i ochrona po-
wierzchni ziemi – Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej” 
ogłoszonego przez NFOŚiGW po-
mogła rolnikom w usunięciu odpa-
dów z gospodarstw. Odebrano od-
pady od 45 rolników. Do recyklingu 
trafiły (w nawiasach waga w tonach): 
folie rolnicze czarne (7,61), folie rol-
nicze białe (7,60), siatki do owijania 
balotów (1,99), sznurek do owija-
nia balotów (0,52), worki po nawo-
zach (2,10), opakowania typu Big-
-Bag (10,05). Łącznie zebrano 28,86 
ton odpadów rolniczych za kwotę 
14.930,00 zł. Koszt zostanie w cało-
ści sfinansowany przez NFOŚiGW.

ROWEREM PRZEZ 
HISTORIĘ

„Rowerem przez historię” to pro-
jekt realizowany w ramach współ-
pracy trzech Lokalnych Grup 
Działania: „Z Nami Warto” (rejon 
Wrześni), „Lider Zielonej Wielko-
polski” (rejon Środy Wlkp.) oraz 
„Trakt Piastów” (część obszaru po-
wiatu gnieźnieńskiego i poznań-
skiego – w tym nasza gmina).

Projekt przewiduje połączenie 
trzech piastowskich grodów: Ostro-
wa Lednickiego, Grzybowa i  Gie-
cza trasą rowerową, wzdłuż której 

Plac zabaw w Śródce

Akcja zbierania odpadów rolniczych

Nowa wiata w Krerowie
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gminne abc
GRUDZIEŃ 
NA GMINNYCH 
PLACACH BUDÓW

Sprzyjająca pogoda sprawia, że 
prace budowlane są kontynuowa-
ne mimo pory roku. Specyfiką tego 
sezonu stały się jednak opóźnie-
nia spowodowane pandemią, któ-
ra bądź dotknęła bezpośrednich 
wykonawców, bądź ich koope-
rantów, albo też urzędy i instytu-
cje opiniujące dokumenty i wyda-
jące niezbędne do prowadzenia 
prac zezwolenia. Jaki jest stan pro-
wadzonych inwestycji na początku 
drugiej połowy grudnia br?

OPS już pracuje w nowym bu-
dynku w Kleszczewie. Jest tutaj 
także biuro referatu oświaty UG. 
W trakcie przeprowadzki do swo-
jej części obiektu, są również po-
licjanci. Na przebudowywanej 
na wysokości ww obiektu ul. Spor-
towej, są wykonane wszystkie za-
planowane prace, tak więc do-
stępne są parkingi, dojścia i wjazd 
na teren.

Jeżeli chodzi o ul. Sportową, wy-
konano praktycznie wszystkie ele-

rozmieszczone zostanie 10 wiat ro-
werowych. Projekt ma charakter 
innowacyjny, ponieważ łączy pro-
pagowanie turystyki rowerowej z hi-
storią pierwszych Piastów. Do użyt-
kowania zostanie oddana aplikacja, 
przybliżająca trasę i atrakcje obsza-
ru, mapy papierowe oraz przewod-
niki w wersji dla dzieci i dorosłych.

Na terenie naszej gminy taka 
wiata została ustawiona w Krero-
wie na terenie obiektu rekreacyj-
nego w sąsiedztwie zabytkowego, 
XVI wiecznego kościoła p.w. Jana 
Chrzciciela.

TUTAJ BĘDZIE NOWY 
KOŚCIÓŁ

Przygotowania do budowy ko-
ścioła w Gowarzewie weszły w fazę 
realizacji. Na działce przy ulicy Aka-
cjowej, w sąsiedztwie parku został 
usunięty humus i wyprowadzono 
ławy fundamentowe – jest już wi-
doczny zarys przyszłej świątyni Świę-
tego Stanisława Kostki. Na budowie 
spotkali się: Ks. Proboszcz Marian 
Libera, jeden z wykonawców – To-
masz Ostrowski oraz wójt Gminy.

Budowa nowego kościoła w Gowarzewie

menty ulicy za wyjątkiem oznako-
wania. Prace nie mogły być dotąd 
wykonane z powodu przedłużają-
cych się procedur związanych z uzy-
skaniem uzgodnienia stałej orga-
nizacji ruchu, stąd też wykonawca 
będzie związany umową do wiosny, 
kiedy to dokonany zostanie osta-
teczny odbiór robót (oznakowa-
nie poziome nie może być wyko-
nane w wersji docelowej w niskich 
temperaturach). Wykonawca ul. 
Sportowej jest także zwycięzcą 
przetargu na budowę ścieżki rowe-
rowej z Kleszczewa do Nagrado-
wic (od skrzyżowania ul. Sportowej 
z drogą wojewódzką nr 434). Inwe-
stycja realizowana jest w trybie za-
projektuj i wybuduj – obecnie wyko-
nawca przygotowuje dokumentację.

Trwa budowa zaplecza tech-
nicznego dla komunikacji gmin-
nej – kontynuacja prac związanych 
z układaniem infrastruktury pod-
ziemnej i wykonywaniem podbu-
dowy pod nawierzchnie. Na części 
powierzchni układana jest kost-
ka betonowa, realizowane są pra-
ce wykończeniowe w pomiesz-
czeniach socjalnych nowej hali 
autobusowej, powstaje stacja paliw.

Dobiegła końca budowa ulicy 
Waniliowej w Gowarzewie. Wcze-
śniej wykonano tutaj także kana-
lizację sanitarną. W najbliższych 
dniach przeprowadzony zostanie 
odbiór prac.

Później niż budowa Waniliowej 
rozpoczęta była budowa ul. Mię-
towej, stąd też inwestycja jest dużo 
mniej zaawansowana. Zakończono 
tutaj budowę kanalizacji sanitar-
nej, a obecnie są wykonywane pod-
budowy pod ulicę i chodniki. Prace 
przedłużą się do przyszłego roku.

Ponowne komplikacje wystąpi-
ły w realizacji programu dostawy 
i montażu urządzeń Odnawial-
nych Źródeł Energii. W związku 
z wpłynięciem odwołań wstrzyma-
ne zostało rozstrzygnięcie przetar-
gu na montaż paneli fotowoltaicz-
nych. Błędy formalne w ofertach, 
spowodowały konieczność odrzu-
cenia 2 najkorzystniejszych ofert 
w przetargu na montaż pomp cie-
pła – pozostałe oferty przekra-
czały możliwości finansowe za-
mawiającego, stąd też ogłoszony 
został kolejny przetarg. W fazę re-
alizacji wchodzi montaż kolekto-
rów słonecznych, jednak musi-
my pamiętać, że cały, składający 

się z 3 rodzajów OZE projekt obo-
wiązuje tryb zaprojektuj i wybuduj, 
co oznacza, że do rozpoczęcia prac 
montażowych, od wyboru wyko-
nawcy każdorazowo upłynie jesz-
cze nieco czasu.

Zakończony został remont szat-
ni przy hali sportowej Tulcach 
w ramach programu Urzędu Mar-
szałkowskiego „Szatnia na medal”. 
Z oszczędności na działalności 
GOKiS związanych z COVID-19, 
zwiększono zakres prac o malowa-
nie korytarza wejściowego do hali.

Sprawy proceduralne spowo-
dowały opóźnienia przy budowie 
oświetlenia ulicznego – problem 
dotyczy linii oświetleniowych 
wzdłuż dróg powiatowych. Wy-
konawca zwrócił się o wydłuże-
nie terminu zakończenia inwesty-
cji do końca 2020 r.

Kontynuowane są prace na bu-
dowie oczyszczalni ścieków w Na-
gradowicach. Pomimo trwających 
robót wykończeniowych w bu-
dynkach, jak również prac związa-
nych z zagospodarowaniem terenu 
2 grudnia wprowadzono do reak-
tora biologicznego oczyszczalni 
osad czynny, a 3 grudnia na nową 
oczyszczalnię popłynęły pierw-
sze ścieki. Rozruch technologicz-
ny potrwa ok. 2 miesiące. Termin 
zakończenia i rozliczenia całości 
zadania jest przesunięty do końca 
marca 2021 roku.

Modernizacji poddana jest Sta-
cja Uzdatniania Wody w Krerowie 
– prace dotyczą wymiany, remon-
tu, bądź rozbudowy urządzeń zwią-
zanych z uzdatnianiem i wprowa-
dzaniem do sieci wody pobieranej 
z ujęć wodnych. Przeprowadzony 
zostanie także remont pomieszczeń.

Oddano do użytku inwesty-
cje sołectw wykonane z udziałem 
dodatkowych środków z budżetu 
gminy: wspomniany już plac za-
baw w Śródce przy strażnicy OSP 
oraz wiatę rekreacyjną w Krzy-
żownikach,  a także zrealizowany 
przy wsparciu programu Wielko-
polska Odnowa Wsi projekt „Za-
gospodarowanie przestrzeni cen-
trum integracji wielopokoleniowej 
społeczności w Taniborzu”. Działa-
ją już 2 kolejne w naszej gminie ty-
rolki w Krerowie i w Gowarzewie. 
W Krerowie zamontowana została 
również wiata rekreacyjna.

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy KleszczewoWizualizacja nowo powstającego kościoła w Gowarzewie
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GMINNE ABC – GRUDZIEŃ NA GMINNYCH INWESTYCJACH 

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach – widok na reaktor biologiczny

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach –krata mechaniczna

Modernizacja SUW w Krerowie
Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach – wnętrze reaktora po wprowadzeniu 
osadu czynnego

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach – sita
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GMINNE ABC – GRUDZIEŃ NA GMINNYCH INWESTYCJACH 

Zaplecze komunikacji – pomieszczenie magazynowo-garażoweBudowa stacji paliwowej dla autobusów

Termomodernizacja części warsztatowej Układanie kostki betonowej na parkingu przy bazie komunikacji

Utwardzanie terenu bazy komunikacji
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GMINNE ABC – GRUDZIEŃ NA GMINNYCH INWESTYCJACH 

Siedziba OPS i Policji przy ul. Sportowej 2 w Kleszczewie

Tyrolka w Krerowie

Wiata rekreacyjna w Krerowie Wiata rekreacyjna w Krzyżownikach
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GMINNE ABC – GRUDZIEŃ NA GMINNYCH INWESTYCJACH 

Budowa ul. Miętowej w Gowarzewie Ul. Waniliowa w Gowarzewie

Prace przy budowie ul. Waniliowej w Gowarzewie

Ul. Sporotowa w KleszczewieUl. Sporotowa w Kleszczewie

Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w Tulcach
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od nowego roku zmianie 
ulegają stawki opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości 
zamieszkanych. mieszkańcy 
domów wielorodzinnych 
zapłacą 25 zł od osoby, 
a jednorodzinnych – 28 zł.

opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 
2021 roku

Z dniem 1 stycznia 2021 r. obo-
wiązywać będą nowe stawki za od-
pady. W przypadku nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w któ-
rym znajdują się więcej niż 4 loka-
le mieszkalne opłata wyniesie 25 zł 
od mieszkańca, natomiast dla nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kiem, w którym są nie więcej niż 
4 lokale mieszkalne stawka wyniesie 
28 zł od mieszkańca.

Dlaczego zmieniają się 
stawki za gospodarowanie 
odpadami

Rosnące koszty utrzymania sys-
temu, wzrost mas odpadów komu-
nalnych odbieranych od mieszkań-
ców jak i wymagania stawiane przez 
Unię Europejską i prawo krajowe, 
spowodowały, że utrzymanie staw-
ki na poziomie z 2019 roku nie jest 
dłużej możliwe.

Zmiana wysokości opłaty 
za odpady związana jest ze wzro-
stem kosztów utrzymania systemu. 
Od 1 września br. obowiązu-
ją nowe umowy na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów. Miesięcz-
ne wynagrodzenie dla wszystkich 
Wykonawców wynosi ponad 13 
mln zł. Warto zaznaczyć, że do 
31 sierpnia br. usługa ta była re-
alizowana za 5,1 mln zł miesięcz-
nie. Wzrost kosztów o 153% spo-
wodowany jest m.in. ustawową 
zmianą wynagrodzenia – ze stałe-
go miesięcznego ryczałtu na wyna-
grodzenie za każdą tonę odebranych 
odpadów.

Z roku na rok mieszkańcy aglo-
meracji poznańskiej wytwarzają co-
raz więcej odpadów. W 2019 roku 
ZM GOAP odebrał 6,9 ton odpa-
dów wystawkowych. W porówna-
niu z rokiem 2015 jest to wzrost 
aż o 1196%! I chociaż segregujemy 

coraz lepiej, nie zmienia to faktu, że 
odpady te trzeba odebrać i zagospo-
darować.

Trudna sytuacja panuje rów-
nież na rynku surowców wtórnych. 
Po zamknięciu rynków azjatyckich, 
odnotowuje się brak popytu na te 

Rzeczywistość wymusiła podwyżkę opłaty za odpady
surowce, znaczne spadki cen: sprze-
daży odpadów wysegregowanych, 
cen sprzedaży paliwa z  odpadów 
oraz spadek wysokości dopłat od or-
ganizacji odzysku.

W minionym roku wzrosły rów-
nież koszty organizacji PSZOK 
i MPSZOK. Wpłynęły na to rosną-
ce masy odpadów przyjmowanych 
w PSZOK, a także wzrost kosztów 
zagospodarowania odpadów pro-
blemowych i niebezpiecznych. Or-
ganizacja tego typu punktów jest 
nie tylko ustawowym obowiązkiem 
Związku. Dzięki ich istnieniu moż-
liwe jest prawidłowe zagospoda-
rowanie odpadów problemowych 
i niebezpiecznych, tym samym ogra-
niczone zostaje ryzyko powstawania 
dzikich wysypisk.

Nie bez znaczenia jest także fakt, 
iż w ostatnich latach częste zmia-
ny prawa krajowego wpłynęły 
na kształtowanie regionalnej gospo-
darki odpadami, wymuszając ko-
nieczność dostosowania się do na-
rzuconych z góry zasad. Zmiany te 
spowodowały wzrost kosztów po-
przez m.in.: wprowadzenie po-
wszechnej obowiązkowej segrega-
cji odpadów, rozszerzenie katalogu 
odpadów przyjmowanych przez 
PSZOK, zakaz składowania frakcji 
energetycznej, skrócenie możliwo-
ści magazynowania odpadów, re-
organizację przetargów na odbiór 
odpadów. Niestabilność przepisów 
skutkuje wyższymi kosztami utrzy-
mania całego systemu, co przekła-
da się bezpośrednio na wzrost opła-
ty ponoszonej przez mieszkańca.

gospodarowanie odpadami 
musi się bilansować

Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, cały sys-
tem gospodarowania odpada-
mi komunalnymi powinien się 
samofinansować. Oznacza to, 
że wpływy z opłat od mieszkań-
ców muszą pokrywać jego real-
ne koszty. Blisko 90,5% kosztów 
systemu gospodarki odpadami 
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ZM GOAP to koszty odbioru i  za-
gospodarowania odpadów komu-
nalnych oraz utrzymania Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK/MPSZOK). 
Pozostałe 9,5% kosztów ponoszone 
jest na prowadzoną edukację eko-
logiczną (materiały informacyjno-
-edukacyjne, akcje edukacyjne dla 
mieszkańców, konkursy o tematyce 

ekologicznej, kampanie informacyj-
no-edukacyjne) oraz na obsługę ad-
ministracyjną.

zmiana numeru 
indywidualnego rachunku 
bankowego

Od 1 stycznia 2021 roku miesz-
kańców czeka jeszcze jedna zmia-
na. W wyniku przetargu na ob-
sługę bankową Związku, nastąpiła 
zmiana banku, w związku z czym 
zmianie ulegną numery indywi-
dualnych rachunków bankowych, 
na które dokonywać należy wpłaty. 
Z dniem 1 grudnia br. do właścicie-
li i zarządców nieruchomości ZM 
GOAP wysyła informacje dotyczące 
nowej wysokości opłaty oraz nowe-
go numeru konta.

Zespół Edukacji Ekologicznej
ZM GOAP

Z kolei Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Kleszczewie 
przygotował na tą okazję krót-
ką realizację filmową. W nagra-
niu udostępnionym w internecie 
wzięła udział Halina Kowalewska 
z Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, która opowie-
działa o Narodowym Święcie Nie-
podległości w kontekście naszej 
gminy, a także Stanisław Kozłow-
ski – kierownik zespołu Stoktorki, 
który zagrał hymn Polski – „Ma-
zurek Dąbrowskiego”.

MF

Z obrad Rady Gminy

30 listopada 2020 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Kleszczewo, 
na której podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała Nr XXIV/179/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2021 r.

2. Uchwała Nr XXIV/180/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości

3. Uchwała Nr XXIV/181/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych

4. Uchwała Nr XXIV/182/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejsco-
wości Gowarzewo

5. Uchwała Nr XXIV/183/2020 w sprawie nadania nazw ulicom w miejsco-
wości Gowarzewo.

6. Uchwała Nr XXIV/184/2020 w sprawie nabycia na własność Gminy 
Kleszczewo nieruchomości położonej w obrębie Krzyżowniki.

7. Uchwała Nr XXIV/185/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przy-
jęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kleszczewo.

8. Uchwała Nr XXIV/186/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2020 r.

9. Uchwała Nr XXIV/187/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020‒2040.

10. Uchwała Nr XXIV/188/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy 
Kleszczewo.

11. Uchwała Nr XXIV/189/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 
Kleszczewo.

12. Uchwała Nr XXIV/190/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
Kleszczewo.

Tematami wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo – 

Gospodarczej były:
– podatki i opłaty lokalne na 2021 r.,

A. Zdobylak

Tegoroczne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 

miały skromny, wymuszony pan-
demią koronawirusa przebieg.

Tradycyjnie – na tuleckim 
cmentarzu, przy tablicy upamięt-
niającej Powstańców Wielkopol-
skich, wiązankę kwiatów złoży-
li Wójt Gminy Bogdan Kemnitz, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Maciejewski, Przewod-
nicząca Gminnego Koła Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego 
Halina Kowalewska i wyjątkowo 
skromne grono osób towarzysza-
cych, wśród których nie zabra-
kło przedstawicieli rodzin pole-
gły, członków TPPW, Dyrektora 
GOKiS Macieja Frackowiaka oraz 
osób przygotowujacych opra-
wę uroczystości w Sanktuarium 
tuleckim. Modlitwę w intencji 
wszystkich walczących o niepod-
ległość zmówił ks. Marian Libera.

Narodowe Święto Niepodległości

wszystkim rodzinom 
naszych przodków 

walczących o niepodległość 
Polski i naszej 

małej ojczyzny 
z okazji zbliżających się 

Świąt bożego Narodzenia 
i nadchodzącego nowego 

roku 2021

Życzymy
Daru zDrowia
Daru miłoŚci
Daru Pokoju
Daru NaDziei

Zarząd Koła
Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
w Kleszczewie 1918/1919 

z siedzibą w Tulcach



>>>

12

grudzień 2020 r.NASZE SpRAWY>>>

12

Epidemia ma wpływ na każdy 
podmiot, który w założeniu 

opiera swoje działania na kon-
taktach z ludźmi. Nie inaczej jest 
w przypadku LGD „Trakt Pia-
stów”.

Ta organizacja pozarządowa jest 
ukierunkowana na zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich, przede 
wszystkim poprzez aktywizację 
społeczną i gospodarczą miesz-
kańców.

Z powodu sytuacji epidemicz-
nej część działań była organizowa-
na on-line, cześć została zorgani-
zowana z zachowaniem dystansu 
społecznego a cześć została prze-
sunięta w czasie na bezpieczniej-
szy okres.

24 kwietnia br. Zarząd LGD 
podjął uchwałę o zwiększeniu puli 
środków na konkursy dedykowa-
ne przedsiębiorcom, rezygnując 
z konkursu dla samorządów lokal-
nych na infrastrukturę rekreacyj-
ną.

W konsekwencji tego od 12 
do 29 czerwca br. przeprowadzo-
no nabór wniosków na podejmo-
wanie działalności gospodarczej, 
z budżetem 1 mln zł, co pozwo-
liło dofinansować powstanie 20 
nowych firm na terenie LGD: 
5 w gminie Gniezno, 4 w gmi-
nie Kleszczewo, po 3 w gminach: 
Czerwonak i Kłecko, 2 w Pobie-
dziskach i Mieleszynie oraz jedna 
w Kostrzynie.

Lista wybranych do realizacji 
operacji jest dostępna na stronie 
internetowej LGD.

Na koniec roku planowany jest 
jeszcze nabór na rozwój działalno-
ści gospodarczej. Planowana aloka-
cja wyniesie ponad 570 000 EURO.

Na początek kolejnego roku 
przesunięte zostaną konkursy 
grantowe dla organizacji pozarzą-
dowych, dotyczące wyposażania 
podmiotów działających w sfe-
rze kultury a także przygotowania 
kampanii informacyjnych o zaso-
bach obszaru.

W mijającym roku realizowa-
ny był również projekt współ-
pracy „Rowerem przez historię”. 
W jego centrum była promocja 
wycieczek rowerowych szlakiem 
3 piastowskich grodów: Grzybo-
wa, Giecza i Ostrowa Lednickiego 
Niestety nie odbyły się planowa-
ne rajdy rowerowe, ale pozostałe 
działania zostały zrealizowane: po-
wstały wiaty rowerowe w Ledno-

górze, Pobiedziskach, Kostrzynie 
i Krerowie, wydano przewodnik 
rowerowy dla dzieci, przygoto-
wano aplikację i przeprowadzono 
wyjazd edukacyjny.

W kolejnym projekcie współpracy 
realizowanym z Finlandią i Rumu-
nią dotyczącym dziedzictwa kultu-

rowego przeprowadzono spotkanie 
on-line, mamy nadzieję, że pozo-
stałe cele projektu uda się zrealizo-
wać w kolejnym roku. Parterami 

LGD w tym projekcie jest Muzeum 
Pierwszych Piastów na Ostrowie 
Lednickim, GOK „Sokół” oraz Sto-
warzyszenie Promocji Dziedzictwa 
„Kasztelania Ostrowska”.

30 marca br. LGD podpisa-
ła ze Stowarzyszeniem Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce umo-

wę dotacji, na mocy którym uzyska-
ła status Ośrodka Działaj Lokalnie.

Pozwala to na przyznanie do-
tacji w wysokości do max. 3 000 

zł dla lokalnych organizacji, któ-
re chcą aktywizować mieszkań-
ców. Środki na dotację pochodzą 
ze składek członkowskich, nato-
miast Akademia Rozwoju Filan-
tropii finansuje obsługę projektu, 
wspiera ODL w realizacji. W tym 
roku warunki były wyjątkowe 
i głównym celem projektów była 
walka ze skutkami izolacji. W dro-
dze naboru Komisja grantowa wy-
brała do realizacji 6 projektów na-
stępujących wnioskodawców: Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wali-
szewie Waliszewianki, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Modliszewie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłec-
ku, Koło Gospodyń Wiejskich Kli-
niecki Duet w Klinach, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Pobie-
dziska im. Łukasza Opalińskiego, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywi-
zacji Społeczności Lokalnej „Sie-
dlisko” w Lubochni.

Jako ODL stowarzyszenie przy-
stąpiło do Programu Stypendial-
nego dla uzdolnionej młodzie-
ży Funduszu Agrafka i Funduszu 
im. Pawła Kryszczyszyna. Z terenu 
LGD zgłoszono do Fundacji kan-
dydatury czworo dzieci. Stypen-
dium na okres 10 miesięcy otrzy-
mała Klaudia Dziarska, uczennica 
Szkoły Podstawowej Tysiąclecia 
im. Mieszka I w Lednogórze.

LGD uzyskała również dotację 
w ramach Programu „Fundusz po-
mocowy dla organizacji pozarzą-
dowych oraz inicjatyw obywatel-
skich 2020” finansowanego przez 
Polsko – Amerykańską Funda-
cję Wolności na wparcie instytu-
cjonalne, by móc poprawić swo-
je działania w dobie pandemii. 
Przyznane środki przeznaczono 
na zakup sprzętu do zdalnej obsłu-
gi klientów i komunikowania się 
pracowników, a także na szkolenia 
podnoszące kompetencje pracow-
ników w zakresie formułowania 
treści elektronicznych.

Członkowie LGD spotkali się 
w mijającym roku na Walnych Ze-
braniach Członków dwukrotnie 
– 30 czerwca w Zalasewie oraz 12 
listopada on-line. Obrady elektro-
niczne przebiegły sprawnie, ale i tak 
uczestnicy wyrażali dużą tęsknotę 
za bezpośrednimi spotkaniami.

LGD „Trakt Piatów” życzy Pań-
stwu zdrowego i bezpiecznego 2021 r.

Zachęcamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.lgdtrakt-
piastow.pl.

Jak minął rok 2020 w LGD „Trakt piastów”?

Nagranie audiobooka

Przewodnik rowerowy dla dzieci

Siedlisko „Działaj”
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kupujesz prezenty lub 
sprzedajesz świąteczne 
upominki? sprawdź jakie 
formalności podatkowe 
mogą się z tym wiązać.

Grudzień to czas przedświą-
tecznych zakupów, które 

w czasach pandemii coraz chęt-
niej robimy przez internet, czę-
sto korzystając również z zagra-
nicznych portali zakupowych. 
Na co zwracać uwagę, by nie dać 
się oszukać i zamiast wymarzone-
go markowego produktu nie trafić 
na podróbkę?

Jeśli kupujesz towar od sprze-
dawcy spoza Unii Europejskiej, 
musisz wiedzieć, że każda paczka 
po przekroczeniu polskiej granicy 
jest kontrolowana przez KAS pod 
kątem bezpieczeństwa zawartych 
w niej towarów (zgodność z nor-
mami UE) oraz ochrony własno-
ści intelektualnej. Jeśli okaże się, 
że produkt, który kupiłeś jest pod-
róbką, paczka jest zatrzymywana, 
a ty ponosisz konsekwencje. Tra-
cisz więc pieniądze i zakupiony to-
war. Jak się przed tym uchronić?

sprawdź od kogo kupujesz
Internetowe oferty kuszą atrak-

cyjnymi cenami, często niższy-
mi niż w sklepach stacjonarnych. 
Warto jednak uważać na te wyjąt-
kowo tanie – znacząco niższa cena 

może bowiem świadczyć o tym, że 
nie mamy do czynienia z oryginal-
nym towarem.

Zanim klikniesz „Kupuję”, 
sprawdź też regulamin sklepu in-
ternetowego aby upewnić się, że 
nie ma w nim zapisów ograni-
czających prawa konsumenta, lub 
świadczących o tym, że sprzedaw-
ca w rzeczywistości jest jedynie 
pośrednikiem w transakcji z in-
nym podmiotem. Ta ostatnia sy-
tuacja powinna wzbudzić szcze-
gólną czujność. Zwróć też uwagę 
skąd jest wysyłany towar (czy jest 
to Polska, jeden z krajów Unii Eu-
ropejskiej, czy też dostawca spo-
za UE – w każdym z tych przy-
padków obowiązują inne przepisy, 
szczególnie w kwestii opłaty cła 
i podatków). W przypadku prze-
syłek spoza Unii Europejskiej, z cła 
zwolnione są towary o wartości 
do 150 EUR, ale pamiętać trzeba 
także o innych podatkach.

sprzedajesz? nie zawsze 
musisz zakładać firmę

Przedświąteczny czas to też 
dla wielu dobra okazja do tego, 
by przekuć swoje talenty, pa-
sje i zainteresowania na dodatko-
we środki – np. sprzedając ręcznie 
robione ozdoby świąteczne, stro-
iki czy choinki. Można to robić le-
galnie i bez konieczności rejestro-
wania działalności gospodarczej. 

Przepisy podatkowe dają bowiem 
taką możliwość w 4 sytuacjach:

 sprzedaż runa leśnego
Jagody, grzyby, zioła rosnące 

dziko w lasach można sprzedawać 
bez płacenia podatku dochodowe-
go pod warunkiem, że uzbieramy 
je sami lub z udziałem członków 
najbliższej rodziny.

Zwolnieniu temu nie podlegają 
już jednak dochody ze sprzedaży 
innych pozyskiwanych z lasu ro-
ślin, czy surowców (np. kory, igli-
wia, choinek).

sprzedaż okazjonalna
To zwykle jednorazowa lub 

sporadyczna sprzedaż – najczę-
ściej swojego majątku prywatnego 
np. ubrań, książek, czy sprzętów 
domowego użytku. Jeśli sprzeda-
wane przedmioty były w twoim 
posiadaniu dłużej niż 6 miesię-
cy, nie musisz rozliczać podatku 
od uzyskanego dochodu.

Jeśli sprzedasz towar przed 
upływem pół roku, to zysk musisz 
opodatkować i wykazać w zezna-
niu rocznym PIT-36.

Działalność nierejestrowana
To taka forma działalności go-

spodarczej, w której możesz robić 
wszystko to, co robi przedsiębiorca, 
a pomimo tego nie podlegasz pra-
wie żadnym obowiązkom (takim 

jak np. wpis do Ewidencji Działal-
ności Gospodarczej CEIDG, czy 
rejestracja jako płatnik ZUS).

Są jednak dwa warunki, które 
musisz spełnić:
•	 w żadnym miesiącu kalendarzo-

wym twoje przychody nie mogą 
przekroczyć połowy płacy mini-
malnej (w 2020 roku – 1300 zł),

•	 w ciągu ostatnich 5 lat (60 mie-
sięcy) nie prowadziłeś firmy.
Prowadzenie działalności nie-

rejestrowanej nie zwalnia z pła-
cenia podatku od dochodów, jed-
nak formalności z tym związane są 
ograniczone do minimum, a kosz-
ty i przychody rozlicza się tylko raz 
w roku w ramach zeznania PIT-36.

Rolniczy handel detaliczny
Przepisy o rolniczym handlu 

detalicznym ułatwiają rolnikom 
sprzedaż produktów i żywności po-
chodzącej z własnych upraw lub 
hodowli odbiorcom bez pośredni-
ków. Działalność w takiej formie 
możliwa jest po uprzedniej reje-
stracji u powiatowego lekarza wete-
rynarii lub inspektora sanitarnego.

Ten rodzaj sprzedaży nie jest 
opodatkowany, o ile nie przekro-
czysz limitu 40 tys. zł rocznie. Jeśli 
przychody są wyższe – musisz opła-
cić 2% ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. Musisz też 
prowadzić księgowość – w uprosz-
czonej formie (np. zeszytu).

przedświąteczny poradnik podatkowy

•	 Krew i jej składniki (osocze, 
płytki krwi) to lek, którego nie 
da się zastąpić sztucznymi pre-
paratami.

•	 Jej oddawanie to bezcenna po-
moc dla wielu chorych (w tym 
również dla zmagających się 
z COVID-19), często ratująca 
im życie.

•	 Darowiznę na cele krwiodaw-
stwa można m.in. odliczyć 
od dochodu w PIT. W tym roku 
z ulgi tej skorzystało prawie 19 
tys. Wielkopolan.

Osoby, które oddają krew lub 
jej składniki, mogą skorzystać 
z odliczenia w swoim zeznaniu 
rocznym PIT. Ulga przysługu-
je zarówno krwiodawcom, jak 
również ozdrowieńcom CO-
VID-19, którzy oddają hono-
rowo osocze. Za oddanie krwi 

jak i jej składników przysługuje 
ta sama stawka rekompensaty, tj. 
130 zł za 1 litr.

Odliczyć można wartość fak-
tycznie dokonanej darowizny, 
jednak nie więcej niż 6% docho-
du/przychodu darczyńcy. Trze-
ba też pamiętać, że w 6-procen-
towym limicie uwzględnia się 
łącznie wysokość wszystkich da-
rowizn – obok krwiodawstwa 
również na cele kultu religijne-
go, na działalność pożytku pu-
blicznego oraz na kształcenie za-
wodowe.

Aby skorzystać z ulgi trzeba 
uzyskać zaświadczenie o ilości 
oddanej krwi lub jej składników 
ze stacji krwiodawstwa. Daro-
wiznę można odliczyć wykazu-
jąc ją w zeznaniu PIT-36, PIT-37 
lub PIT-28. W rozliczeniu PIT 
za 2019 rok w Wielkopolsce po-

datnicy odliczyli w ten sposób 
ponad 4,26 mln zł (to o 280 tys. 
zł więcej niż rok wcześniej).

Poza ulgą w PIT honorowym 
krwiodawcom przysługuje tak-
że posiłek regeneracyjny i zwol-
nienie z pracy w dniu, w którym 
oddaje się krew lub jej składni-
ki. Można też uzyskać bezpłatne 
wyniki badań laboratoryjnych 
i zwrot kosztów dojazdu do sta-
cji krwiodawstwa. Zasłużone-
mu honorowemu krwiodawcy 
– czyli takiemu, który łącznie 
oddał już 5 lub 6 litrów krwi 
(limit odpowiednio dla kobiet 
i mężczyzn) – przysługują do-
datkowe benefity takie jak tań-
sze leki, możliwość skorzystania 
poza kolejnością ze świadczeń 
ambulatoryjnych w placów-
kach medycznych, czy też zniżki 
w komunikacji miejskiej.

Oddawaj krew i zyskaj w pIT
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Kultury i Sportu w Kleszczewie. 
20 grudnia za pomocą porta-
lu YouTube i Facebook na kana-
le GOKiS-u wszyscy chętni mogli 
bezpłatnie przyłączyć się interne-
towego przedstawienia.

„W poszukiwaniu utraconej 
magii świąt” to historia Mimka 
i Śmieszka – dwóch Elfów opo-
wiedziana piosenkami, tańcem 
i pantomimą! Przedstawienie mia-
ło formę występu aktorów wraz 
z tematycznymi, edukacyjnymi 
zagadkami – zabawami dla dzie-
ci. Pomogły w tym udostępnio-
ne wcześniej materiały do zabaw 
na rozwijanie wyobraźni związane 
z tematyką przedstawienia.

MF

spektakl proekologiczny
15 listopada na kanale YouTu-

be i Facebook Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kleszczewie 
odbyła się internetowa premiera 
spektaklu „Szukaj wiatru w polu” 
w wykonaniu artystów fundacji 
Barak Kultury. To interdyscypli-
narny projekt informacyjno-edu-
kacyjny adresowany do rodzin 
z dziećmi w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, który swoim zasięgiem 
obejmuje powiat poznański.

Spektakl miał na celu przybliże-
nie najmłodszym tematyki wiatro-

wej energii odnawialnej, w formie 
interaktywnej zabawy z widzem, 
łącząc w lekki i przystępny sposób 
edukację ekologiczną z różnymi 
formami sztuk, takimi jak muzyka 
czy teatr. Projekt współfinansowa-
ny był przez Starostwo w Poznaniu.

Dzień Dobry Pomysłowy
Pandemia koronawirusa przy-

czyniła się niestety do odwołania 
zajęć artystycznych. Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Kleszcze-
wie wrócił więc do zainicjowanej 
wiosną, podczas pierwszej fali cho-

roby – akcji Dzień Dobry Pomy-
słowy, która polega na publikowa-
niu w mediach społecznościowych 
krótkich filmów zachęcających 
do domowej, twórczej aktywno-
ści. Wśród realizacji znaleźć moż-
na plastyczne zajęcia kreatywne, 
zabawę z tańcem, naukę gry na gi-
tarze, czy zajęcia z pantomimy. Do-
stęp do nagrań jest bezpłatny.

Świąteczna zabawa dla 
najmłodszych

Świąteczna zabawa dla naj-
młodszych

Do udziału on-line w świątecz-
nej, interaktywnej zabawie prze-
znaczonej dla dzieci przedszkol-
nych zaprosił Gminny Ośrodek 

KULTURA ONLINE
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naszej gminy nie wyjdą kwestują-
cy wolontariusze, nie odbędzie się 
też tradycyjny bieg z puszką, a tak-
że finał, z występami i licytacjami, 
który od kilku lat odbywa się z tej 
okazji w Hali Sportowej GOKiS 
w Tulcach.

Trwają prace w GOKiS-ie
Pandemia koronawirusa przy-

czyniła się do ograniczenia 
działalności Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kleszcze-
wie. Czas ten wykorzystywany jest 
na dokonanie prac konserwacyj-
nych i remontowych.

Hala Sportowa GOKiS w Tul-
cach zyska wkróce nowe, bez-
pieczne wejście z kostki betono-
wej. Poprzednie wykonane było 
z płytek ceramicznych, które były 
już zużyte i śliskie. Oprócz tego 
wymalowane zostaną korytarze, 
sale do ćwiczeń i toalety. Wymia-

nie ulegnie także część oświetle-
nia, nowe będzie energooszczęd-
ne, w technologii Led.

W Hali Widowiskowo-Spor-
towej GOKiS w Kleszczewie 
odświeżono już toalety, wy-
mieniono uszkodzone płytki 
na posadzce w korytarzu, zrepe-
rowano zniszczone ściany na try-
bunach i uszczelniono świetlik 
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Zbiórka pieniędzy w ramach 
29. finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy będzie mia-
ła wyjątkowo skromną formułę. 
Pandemia koronawirusa i względy 
bezpieczeństwa zdrowotnego spo-
wodowały, że 10 stycznia na ulice 

29. finał WOŚp

części magazynowej. Dokona-
no już drobnych reperacji w toa-
letach, pojawił się także atestowa-
ny przewijak dla niemowląt, oraz 
kreatywny „kącik dla dziecka”, któ-
ry cierpliwie czeka zniesienie ob-
ostrzeń związanych z pandemią.
 MF

dachowy. Wkrótce przywrócone 
zostanie funkcjonowanie toale-
ty dla osób niepełnosprawnych. 
Miłą niespodzianką dla korzysta-
jących z kleszczewskiej hali bę-
dzie z pewnością kącik relaksu, 
w którym będzie można spocząć 
w otoczeniu roślin, korzysta-
jąc m.in. z bezpłatnych zasobów 
książkowych.

Budynki socjalne w kompleksie 
boisk Orlik w Kleszczewie zyskały 
z kolei nową instalację wodno-ka-
nalizacyjną. Wkrótce też wymie-
niona zostanie zbutwiała podłoga 
w sanitariatach.

W budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury trwa modernizacja 

Pojawiła się jednak nowa, 
całkiem wygodna możliwość 
wsparcia zbiórki. Od 16 grud-
nia do 29 stycznia każdy chętny 
może wrzucić datek do  „skar-
bony stacjonarnej WOŚP”, któ-
re znalazły się w dwóch miej-
scach w naszej gminie – w Hali 
Widowiskowo-Sportowej GOKiS 
w Kleszczewie, a także w Hali 
Sportowej GOKiS w Tulcach. 
Serdecznie zachęcamy do udzia-
łu w zbiórce, również w formie 
bezpośrednich wpłat na kon-
to fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Środki pozyskane podczas naj-
bliższego finału przeznaczone będą 

na wsparcie laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki głowy.

MF
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ŻONA PIANISTY
Halina Szpilman 
w rozmowie z Filipem 
mazurczakiem

Halina i Władysław Szpilma-
nowie. Ona była córką polskie-
go rewolucjonisty, właśnie roz-
poczęła studia medyczne. On, 
syn zasymilowanych Żydów, 
był uznanym pianistą. Po raz 
pierwszy spotkali się w 1948 r. 
na dansingu w Krynicy. Nie za-
mienili wtedy ze sobą ani sło-
wa. Kiedy zobaczyli się rok 
później w tym samym miejscu, 
on był już pewien, że powinna 
zostać jego żoną.

Dzieliły ich pochodzenie, 
wiek, doświadczenia wojenne. 
Połączyła wielka miłość. Jak sil-
na jest w człowieku wola prze-
trwania? Czy sztuka może po-
móc przeżyć koszmar okupacji? 
Jak bardzo wojna zmienia lu-
dzi? Ile można poświęcić dla 
miłości?

Ostatnia rozmowa, której 
przed śmiercią udzieliła Halina 
Szpilman, pokazuje nie tylko 
prywatne życie jednego z naj-
wybitniejszych polskich kom-
pozytorów, ale także historię 
jego żony, wybitnej lekarki, za-
angażowanej działaczki, kobie-
ty walczącej o prawa człowieka.

Intymna opowieść o życiu 
pełnym pasji, muzyki i miłości

Jej ojciec, Józef Grzecznarow-
ski, był towarzyszem Piłsudskie-
go w walce o niepodległość, jej 
mąż, Władysław Szpilman, był 
znanym kompozytorem i piani-
stą. Dużo o nich we wspomnie-
niach Haliny Szpilmanowej. 
Ale najwięcej dowiadujemy się 
o trzeciej ważnej postaci – o sa-
mej Autorce. Była świetnym le-
karzem, znakomitym diagno-
stą, ukochaną przez pacjentów. 
Osobą wyjątkowo ciepłą i życz-
liwą ludziom, o wszechstron-
nych zainteresowaniach. Rzad-
ko spotykany wdzięk i urok. 
Marian Turski,  publicysta, kie-
rownik działu historycznego ty-
godnika „Polityka”

W rozmowie Filipa Mazurcza-
ka Halina Szpilman jest nie tylko 

pROSTO Z półKI
żoną tytułowego pianisty z filmu 
Romana Polańskiego, ale tak-
że autonomicznym świadkiem 
historii. Ta książka jest jak do-
bra muzyka. Zaskakuje, chwy-
ta za serce, daje nadzieję. Łukasz 
Maciejewski, dziennikarz, krytyk 
filmowy i teatralny.

Źródło: 
Wydawnictwo WAM

TRZY KROKI OD SIEBIE
racHael lippincott oraz 
mikki DaugHtry i tobiaS 
iaconiS

Czy wyobrażasz sobie, że się 
zakochujesz, choć nie wolno ci 
nawet dotknąć drugiej osoby? 
Jedyną szansą Stelli na przeżycie 
są nowe płuca. Życie dziewczy-
ny to ciągłe pobyty w szpitalu, 
przyjmowanie leków i oczekiwa-
nie na przeszczep. W tym cza-

sie musi zachować bezpiecz-
ną odległość od wszystkich, 
żeby nie narażać układu od-
pornościowego osłabionego 
nieustanną walką z zakażenia-
mi i antybiotykoopoornymi 
bakteriami. Bez żadnych wy-
jątków. Will już dawno porzu-
cił nadzieje na wyleczenie. Gdy 
tylko skończy osiemnaście lat 
i będzie mógł decydować o so-
bie, zamierza skończyć ze szpi-
talem, lekami i drenażem. Ma-
rzy o podróżach i poznawaniu 
świata. Stella wie, że powinna 
się trzymać od Willa z daleka. 
Wystarczy jeden oddech, jeden 
pocałunek, by jedno zarazi-
ło drugie. Oboje są świadomi, 
że mogą umrzeć. Ale im więcej 
czasu spędzają w swoim towa-
rzystwie na szpitalnych kory-
tarzach, tym bardziej narzuco-
ny z góry dystans przypomina 
nieludzką karę. Czy trochę bli-
skości to naprawdę wyrok 
śmierci dla nastolatków? Czy 
można uleczyć złamane serce? 
Dramat romantyczny o nieule-
czalnej chorobie, jaką jest mu-
kowiscydoza, i miłości, która 
rozkwita pomimo zakazów.

Źródło: 
Media Rodzina

Wybrała V.L.

„To się nie mieści w głowie” 
– to temat pierwszego spo-

tkania online z Renatą Piątkow-
ską – znaną autorką książek dla 
dzieci, które odbyło się 2 grud-
nia br. W spotkaniu uczestniczy-
li uczniowie kas I – III wraz z na-
uczycielami. Tematem spotkania 
był humor i jego szczególna rola 
w książkach R. Piątkowskiej.

„Zbój, Mruk i reszta, czyli nasi 
bracia mniejsi w książkach R. Piąt-
kowskiej” to temat drugiego spo-
tkania, które miało miejsce 4 
grudnia br., a którego celem było 
wzbudzenie w dzieciach empatii 
dla zwierząt.

Renata Piątkowska jest amba-
sadorką akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. Pisarka jest autorką po-
nad czterdziestu książek dla dzie-

ci i laureatką najważniejszych na-
gród przyznawanych za twórczość 
dla najmłodszych, m.in. Literac-
kiej Nagrody im Kornela Maku-
szyńskiego, została również uho-
norowana Orderem Uśmiechu.

K.P.

Spotkanie online z pisarką Renatą piątkowską
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HARCERSKIE I ZUCHOWE WIEŚCI

Dnia 28 listopada miało miej-
sce niezwykle ważne wyda-

rzenie dla harcerzy z 8 DH „Pasie-
ka” im. Jana Bytnara z Kleszczewa. 

Tego dnia Druhna Anita Błaże-
jewska, dotychczasowa drużyno-
wa, po 9 latach pełnienia funkcji 
przekazała swój granatowy sznur 
swojej następczyni – Druhnie Ka-
rolinie Warteckiej, która od kilku 
miesięcy intensywnie przygotowy-
wała się do objęcia nowej funk-
cji w drużynie harcerskiej. Wie-
czorem, spotkaliśmy się wszyscy 
przy świeczkowisku, aby wspólnie 
uczcić to wydarzenie. Druhna Ka-
rolina z rąk z-cy komendanta hufca 
phm. Ady Kaszuby otrzymała laskę 
skautową, która jest symbolem siły 
i motywacji do pełnienia służby. 

Kleszczewska drużyna harcer-
ska działa od 2003 roku, a Druhna 
Karolina Wartecka została czwar-
tą drużynową w historii „Pasieki”. 

Życzymy Druhnie Karolinie 
wielu sukcesów, siły i wytrwałości 
na harcerskiej drodze. 

Z harcerskim 
pozdrowieniem Czuwaj, 
pwd. Anita Błażejewska 

przekazanie funkcji drużynowej w 8 DH „pasieka” im. Jana Bytnara

Święta i okres przedświątecz-
ny to doskonała okazja do za-

bawy. „Leśne Gawroszki” przy-
gotowały niespodziankę dla 

wszystkich zuchów z Hufca ZHP 
Środa Wielkopolska i zaprosiły je 
do udziału w świątecznym mara-

Taneczny maraton 
Gawroszków

Zuchy pomagają, bo dobre 
serca mają!

tonie tanecznym. W związku z sy-
tuacją epidemiologiczną, maraton 
taneczny przeprowadzony został 
w formie online, co było dużym 

wyzwaniem dla gowarzewskiej 
gromady zuchowej. Czuj!

pwd. Anita Błażejewska HO

Zuchy z „Leśnych Gawrosz-
ków” z Gowarzewa uwiel-

biają pomagać, w związku ze zbli-
żającymi się świętami Bożego 
Narodzenia, z chęcią przyłączyły 
się do lokalnych inicjatyw. 

Na przełomie listopada i grud-
nia zorganizowaliśmy zbiór-
kę karmy dla Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Środzie 
Wielkopolskiej. Każdy zuch otrzy-
mał zadanie, aby do pomocy zwie-
rzętom zachęcić min. 3 osoby - 
mamę, wujka, czy sąsiada. Zuchy 
spisały się znakomicie, łącznie ze-
braliśmy ponad 70 km karmy su-
chej i mokrej. 

Przyłączyliśmy się także do ak-
cji „Paczka dla dzieciaka na świę-
ta od strażaka” oraz wykonaliśmy 
ozdoby na wigilijne stoły osób sa-
motnych. 

Czuj!
pwd. Anita Błażejewska 
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WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA „WESOłE SKRZATY”

Kolejny trudny czas już 
za nami. Wiele się wydarzyło 

w naszym przedszkolu, pomimo 
trwającej pandemii. Pragnę zatem, 

w kilku zdaniach opisać wydarze-
nia w Przedszkolu Wesołe Skrzaty.

Jednym z najważniejszych wy-
darzeń w miesiącu listopad było 

Pasowanie na Przedszkolaka w naj-
młodszej grupie przedszkolnej. 17 
listopada br. Misiaczki dołączyły 
do grona przedszkolaków. Dzie-
ci śpiewały piosenki, recytowały 
wierszyki oraz prezentowały zaba-
wy. Najważniejszym momentem 
uroczystości było przyjęcie dzie-
ci przez Panią Dyrektor, do grona 
prawdziwych przedszkolaków.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem był występ dzieci z grupy 
Leśne Ludki z okazji dnia Nie-

podległości. Grupa starszaków 
przygotowała dla swoich koleża-
nek i kolegów przedstawienie pt. 
„Ważne sprawy małego Polaka”, 
w którym opowiedziały przed-
szkolakom o symbolach naro-
dowych i patriotyzmie. Nie za-
brakło wspólnego odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego. Dzięki 
pomocy rodziców, którzy przy-
gotowali wspaniałe stroje pio-
senka „Ja jestem Polką a ty Po-
lakiem” była dopełnieniem całej 
inscenizacji. Dzieci ciężko praco-
wały, aby to przedstawienie było 
ciekawe i perfekcyjnie przygoto-

wane. Ich wysiłki zostały nagra-
ne, a rodzice mogli oklaskiwać 
„Leśne Ludki” w zaciszu domo-
wym.

W tym dniu nie zabrakło rów-
nież rozmów we wszystkich gru-
pach przedszkolnych o symbolach 
narodowych, recytacji wierszy pa-
triotycznych czy odśpiewania 
Hymnu Polski.

25 listopada to Święto Pluszo-
wego Misia. Tego dnia przed-
szkolaki w wyjątkowy sposób 
świętowały dzień swoich pluszo-
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WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA „WESOłE SKRZATY”

wych zabawek. Dzieci opowiadały 
o swoich ukochanych Przytulan-
kach. Były wspólne zabawy, pio-
senki, zadania, a także dzieci obej-
rzały teatrzyk z udziałem aktorów 
– misiów. W tym wyjątkowym 
czasie, dzieci nie mogły przynieść 
do przedszkola swoich maskotek, 
natomiast myśląc o nich wykona-
ły piękne prace plastyczne, któ-
rych efekty mogliśmy podziwiać 
na gazetkach, bądź na stronie in-
ternetowej szkoły. Na koniec dnia 
dzieci otrzymały słodkiego Misia 
Lubisia.

30 listopada swoje Święto ob-
chodzi Andrzej patron Szko-
cji, Grecji i Rosji. W tym dniu 
w przedszkolu odbyły się wróżby 
andrzejkowe. Przedszkolaki świet-
nie się bawiły i z niecierpliwo-
ścią czekały na kolejne wróżby czy 
przepowiednie. Zabawa ta przy-
niosła dzieciom wiele uśmiechu, 
radości i zadowolenia.

W odliczaniu na zbilżające się 
święta Bożego Narodzenia dzieci 
z grupy Leśne Ludki przygotowały 

wieńce adwentowe, wykorzystując 
w swojej pracy technicznej zielone 
gałązki i różne naturalne ozdoby. 
Dzieci z wielką uwagą i ostrożno-
ścią przygotowywały swoje prace, 
a w sali zapachniało świętami.

W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia, pra-
gniemy złożyć Państwu dużo, dużo 
zdrowia w tym wyjątkowo trud-
nym dla Nas Wszystkich czasie.

Donata Michałowska
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WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA „WESOłE SKRZATY”

Programy i projekty 
realizowane w przedszkolu 
wesołe skrzaty 
w kleszczewie

W Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” 
w Kleszczewie jak co roku realizo-
wane są bardzo ciekawe programy, 
projekty oraz zajęcia dodatkowe. 
W każdej grupie w godzinach po-
południowych odbywają się zajęcia 
dodatkowe, które są dostosowywa-
ne do indywidualnych zaintereso-
wań dzieci z danej grupy. Wachlarz 
rozwijania zainteresowań jest bar-
dzo szeroki, nauczycielki organi-
zują warsztaty muzyczne, taneczne, 
zabawy z językiem niemieckim, za-
jęcia Metodą Ruchu Rozwijającego 
W Sherborne, matematyczne, lite-
rackie i przyrodnicze.

Razem z dziećmi z grupy,, Kra-
snoludki” Pani Donata Michałow-
ska realizuje projekt:,, Przyjaźń”, 
którego celem jest kształtowanie 
atmosfery życzliwości i akceptacji 
wśród dzieci, uświadomienie istoty 
charakteru kontaktu społecznego, 
jakim jest przyjaźń, kształtowanie 
umiejętności utrzymania popraw-
nych kontaktów z rówieśnikami 
i właściwych reakcji w sytuacjach 
trudnych.- nieporozumieniach, 
konfliktach i sporach rówieśni-
czych. Projekt realizowany w opar-
ciu o następujące tematy: „Przy-
jaźń”, „Mój przyjaciel”, „Domino 
uczuć”, „Dekalog prawdziwego 
przyjaciela”, „Zabawy z przyjacie-
lem”. Podczas zajęć realizowane 
są następujące treści programo-
we: emocje, radzenie sobie z nimi, 
rozpoznawanie i przedstawianie 
różnych stanów emocjonalnych 
(złość, radość, smutek, strach, za-
zdrość, zawstydzenie), wyrażanie 
swoich emocji w sposób werbal-
ny i niewerbalny, poznawanie spo-
sobów radzenia sobie z emocjami, 
np. uczestniczenie w ćwiczeniach 
relaksacyjnych. Właściwe zacho-
wanie się w sytuacjach trudnych – 
nieporozumieniach, sporach, kon-
fliktach. Współdziałanie w grupie, 
uczestniczenie we wspólnych za-
bawach, np.: integracyjnych, spor-
towych, teatralnych. Poznawanie 
zasad zgodnego współdziałania 
(uzgadnianie planu działania, po-
dział ról, wzajemna pomoc, to-
lerancja względem odmiennych 
pomysłów kolegów itp.). Komuni-
kowanie się w grupie.

Kolejnym projektem realizo-
wanym przez panią Ines Mań-
czak w grupie „Misiaczki” oraz 
Donatę Michałowską w grupie 
„Krasnoludki” jest Międzynarodo-
wy Projekt Edukacyjny „Mały Miś 
w świecie Wielkiej Literatury”. Ce-
lem głównym projektu jest rozwi-
janie i promowanie czytelnictwa 
we współpracy z placówkami oświa-

towymi w całej Polsce i za granicą. 
Najmłodsi wprowadzani są w świat 
literatury poprzez zabawy, pio-

senki i twórczość plastyczną. Pro-
jekt uświadamia rolę czytelnictwa 
w życiu dziecka oraz wyrabia właści-
we nawyki czytelnicze. Przekazuje 
za pośrednictwem literatury warto-
ści moralne, propaguje prawa dziec-
ka, kształtuje u dzieci umiejętności 
słuchania tekstu czytanego, rozwija 
samodzielność, kreatywność i kom-
petencje cyfrowe dzieci i nauczycie-

li. Kształtuje postawy patriotyczne 
u dzieci oraz promuje nasze przed-
szkole na arenie międzynarodowej.

Pani Ines Mańczak zajmuje się 
również koordynowaniem w przed-
szkolu akcji „Gora grosza”, której ce-
lem jest zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza 
własną rodziną, w tym na tworze-
nie takich programów, które pozwo-
lą dzieciom wrócić do domu bądź 
tworzenia takich miejsc, które będą 
w miarę swoich możliwości zbli-
żone do domu rodzinnego. Akcja 
ma charakter konkursu i przepro-
wadzana jest poprzez zbiórkę monet 
(od 1 gr do 5 zł) w szkołach i przed-
szkolach w całej Polsce od 26 paź-
dziernika 2020 do 31 maja 2021 r. 
Góra Grosza uświadamia dzieciom, 
że najdrobniejsze monety zebrane 
w dużej ilości mogą stworzyć fun-
dusz, dzięki któremu udzielona zo-
stanie pomoc bardzo wielu ich ko-
leżankom i kolegom, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji życiowej.

Ogólnopolski program edu-

kacji zdrowotnej dla przedszkoli 
„Klub Mleczaka” realizuje pani 
Monika Bogusławska. Program 
ma na celu edukację z zakre-
su profilaktyki stomatologicznej 
oraz zmianę nawyków higienicz-
nych dzieci i dorosłych. Powstał 
on z myślą o najmłodszych dzie-
ciach w wieku przedszkolnym. 
W tym okresie bardzo istotne jest 
wytworzenie trwałego nawyku hi-
gieny jamy ustnej, poprzez regu-
larne szczotkowanie zębów a także 
spożywanie odpowiednich pokar-
mów.

Przedszkole we współpracy z Po-
wiatową Stacją Sanitarno Epidemio-
logiczną w Poznaniu przystąpiło 
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Kolejnym programem realizowa-
nym w grupie jest program „Ratu-
jemy i uczymy Ratować” podczas 
realizacji, którego dzieci poznają za-
sady udzielania pierwszej pomocy, 
zdobywają niezbędne informacje, 
kształtują prawidłowe nawyki oraz 
przekazują swoją wiedzę rodzicom.

„Leśne Ludki” przez cały rok pra-
cują Metodą edukacji przez ruch. Re-
alizują w praktyce kształcenie zinte-
growane, dzieci uczą się percepcyjno 
– innowacyjnej strategii uczenia się, 
tym samym rozwijają wielokierun-
kową aktywność, wspierającą proces 
uczenia się czytania, pisania i racho-
wania, przygotowując się do podjęcia 
nauki w szkole.

Małgorzata Ciesielska

wszystkich zadania z wykorzystaniem 
ozobotów. Wprowadzając kodowanie 
do zajęć podnosimy ich atrakcyjność, 
efektywność, kształtujemy również 
kompetencje miękkie, które wpływają 
na rozwój dzieci, posiadane przez nie 
umiejętności kwalifikacje.

Grupa wzięła również udział 
w inicjatywie międzynarodowym 
wydarzeniu Europe Code Week 
podczas, którego realizowała wy-
darzenia z zakresu programowania 
i kodowania. Nasze działania znala-
zły się na mapie Europe Code Week 
i zostały wliczone do europejskiego 
rankingu, natomiast dzieciom spra-
wiły ogromną radość i dały dużo 
radości z osiągniętego sukcesu.

WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA „WESOłE SKRZATY”

do programu edukacyjnego „Czy-
ste powietrze wokół nas”. Program 
ma charakter profilaktyczny. Jego 
głównym celem jest wykształcić 
u dzieci świadomej postawy ochro-
ny własnego zdrowia w sytuacjach, 
kiedy są skazane na bezpośredni 
kontakt z palącymi. Rodzicom pro-
gram ten ma uświadomić skalę pro-
blemu jaki wynika podczas ekspo-
zycji dzieci na dym tytoniowy oraz 
zwiększyć ich kompetencje w za-
kresie ochrony zdrowia ich dzieci. 
W programie biorą udział dzieci 
z naszych „zerówek” a koordynato-
rem programu jest pani Anna Dy-
czak – Olejniczak.

Grupa „Leśne Ludki” pod opie-
ką pani Małgorzaty Ciesielskiej jak 
co roku bierze udział w ogólnopol-
skim programie edukacyjnym,, Uczy-
my Dzieci Programować”. Dzieci 
podczas realizacji programu rozwija-
ją logiczne, algorytmiczne myślenie, 

kształtują zadaniowe podejście do sta-
wianych problemów, szukają różnych 
rozwiązań, analizują je i wybierają 
najbardziej przydatne i korzystne dla 
wykonania danego zadania. Głów-
nym celem programu jest świadome, 
merytoryczne i metodyczne wpro-
wadzanie elementów programowa-
nia i robotyki do zajęć dydaktycznych 
na różnych etapach edukacji.

„Kodowanie na dywanie” 
to zajęcia, które doskonale korelują 
z w/w programem Przedszkolaki uczą 
się podstaw programowania w cieka-
wy, przystępny i atrakcyjny sposób, 
wykorzystując matę do kodowania, 
kolorowe kubeczki, krążki kompe-
tencji, karty pracy i ulubione przez 
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Tak niedawno dzieci bawi-
ły się w piaskownicy ciesząc 

się słoneczkiem i piękną pogodą, 
a tu już święta za pasem.

Wszyscy czekamy na upragnio-
ną magię światełek, pięknych cho-
inek, rodzinnej kolacji i prezentów. 
Świąteczny czas to czas magii, uro-
ku i spełniających się marzeń… ale 
o tym później.

Cofnijmy się myślami do dnia 
chłopca, aby powspominać minio-
ny czas.

Dzień chłopca
Od najmłodszych lat uczymy 

dzieci, aby pamiętały o ważnych 
uroczystościach w życiu rodziny 
czy życiu przedszkola. Równie 
ważne jest więc Święto Chłop-
ców, które obchodzimy 30 wrze-
śnia.

W tym dniu we wszystkich gru-
pach dziewczynki wręczały chłop-
com upominki, własnoręcznie na-
malowane laurki, złożyły życzenia 
oraz wyznawały swoje sympatie. 
Chłopcy otrzymali piękne prezen-
ty. Nie brakło w tym dniu słod-
kiego poczęstunku dla wszyst-
kich dzieci. W każdej grupie był 
to dzień, pełen wrażeń, atrakcji, 
radości i dobrej zabawy.

WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKąTEK”

Dzień marchewki
Ten dzień był dniem wyjątko-

wym- pomarańczowym, marchew-
kowym, zdrowym i witaminowym. 
Dzieci i panie przyszły do przed-
szkola ubrane na pomarańczowo. 
Realizując program edukacji ży-
wieniowej przedszkolaki pozna-
ły zalety i walory marchewki. Mo-
gły się dowiedzieć wiele ciekawych 
rzeczy o marchewce tj.: jak bardzo 
jest zdrowa, zawiera wiele cennych 
witamin i składników odżywczych, 
korzystnie wpływa na skórę, wło-
sy oraz wzrok. Mało znaną cieka-
wostką jest to, że zielona nać mar-
chewki jest także jadalna, można 
z niej zrobić koktajl dodając ko-
rzeń marchwi i cytrynę. Warto go 
pić, bo to witaminowa „bomba”. 
Jak się okazuje z marchewki moż-
na zrobić też dżem, sok i upiec 
marchewkowe ciasto. Ten „bardzo 
zdrowy dzień pomarańczowy” wy-
pełniony był zabawami przy pio-
senkach o marchewce, pracami 
plastycznymi oczywiście o mar-
chewce, chrupaniem surowych 
marchewek, próbowaniem mar-
chewkowego soku a także degusta-
cją marchewek. Na koniec odbyła 
się super marchewkowa sesja zdję-
ciowa z marchewkami w roli głów-

nej. Był to dzień, w którym wszy-
scy dobrze się bawili i marchewkę 
polubili! Dzięki takim działaniom 
prowadzonym już od najmłod-
szych lat, mającym charakter za-
baw, konkursów, zagadek rozbu-
dzamy u dzieci zainteresowanie 
własnym zdrowiem. Zachęcamy 
wszystkich dorosłych do marchew-
kowych zdrowotnych dni.

Dzień edukacji narodowej
Ten dzień to wyjątkowe święto 

dla pracowników oświaty. Nasze 
przedszkolaki podziękowały swo-
im ukochanym Paniom i Pracow-
nikom Przedszkola za trud włożo-
ny w ich nauczanie i wychowanie. 

Dzieci przygotowały dla swych 
pań piękne laurki, a panie zorga-
nizowały słodkie poczęstunki, za-
bawy, tańce i śpiewy, Ten dzień 
dla wszystkich był bardzo ważny 
i upłynął w miłej i serdecznej at-
mosferze. Na długo zostanie w na-
szej pamięci.

Święto niepodległości
Z tej okazji wszystkie dzieci 

przyszły ubrane na galowo i uro-
czyście świętowały ten wyjątko-
wy dla Nas – Polaków dzień. Wy-
konaliśmy na tę uroczystość flagi 
oraz kotyliony w kształcie kwiat-
ka w barwach ojczystych. Dzień 
11 listopada to jedna z najważ-
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dzieci wysłuchały opowieści o tra-
dycji Mikołajek jak i o samym Mi-
kołaju. Cierpliwie czekając na jego 
przybycie wspólnie bawiły się po-
przez rozgrywanie różnych kon-
kurencji sportowych oraz wyko-
nały prace plastyczne o Mikołaju. 
Kiedy nieoczekiwanie na kory-
tarzu rozległ się dźwięk dzwon-
ków przedszkolaki od razu zaczęły 
podskakiwać z radości. Św. Miko-
łaj został gorąco przywitany i za-
proszony przez dzieci do sali. Miło 
spędzony czas uświetniły prezen-
ty wręczane każdemu dziecku oraz 
słodki poczęstunek. Teraz już tyl-
ko z niecierpliwością oczekujemy 
na nasze Magiczne Święta. Spotka-
nie z kochaną rodziną, dzielenie 
się opłatkiem i prezenty.

Wszystkim czytelnikom, rodzi-
com i dzieciom życzymy spełnie-
nia najskrytszych marzeń, dużego 
worka prezentów i miłego szczęśli-
wego spędzenia tych magicznych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Aleksandra Łabęcka

manów i innych bajkowych posta-
ci. Wspólnie wróżyliśmy oraz cza-
rowaliśmy, by poznać to, co czeka 
nas w przyszłości. Poznawali-
śmy kolejne wróżby i tańczyliśmy 
w rytm naszych ulubionych piose-
nek. Przelewaliśmy również wosk 
przez dziurkę od klucza i starali-
śmy się z jego kształtu odczytać, 
co jest nam pisane. Dzięki zabawie 
w przekłuwanie baloników dowie-
dzieliśmy się, kim zostaniemy jak 
będziemy dorośli. Będą wśród nas 
dyrektorzy, nauczyciele, piosen-
karze także aktorzy. Bawiliśmy 
się naprawdę wyśmienicie, a każ-
da nowa wróżba wzbudzała w nas 
ogromną ciekawość. Po zakończe-
niu wróżenia zabraliśmy ze sobą 
swoje „andrzejkowe przepowied-
nie”, by pochwalić się nimi ro-
dzicom i rodzeństwu. Mamy na-
dzieję, że tak wyśmienita zabawa 
andrzejkowa powtórzy się również 
w przyszłym roku i dostarczy nam 
tyle samo, a może nawet więcej, ra-
dosnych przeżyć.

mikołajki
I znów kolejna okazja do świę-

towania, tym razem to Mikołajki. 
Nasze przedszkole odwiedził św. 
Mikołaj. Zanim jednak przyszedł, 

WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKąTEK”

niejszych dat w historii naszej Oj-
czyzny. Po wieloletniej niewo-
li Polska odzyskała niepodległość. 
W przedszkolu od najmłodszych 
lat uczymy dzieci patriotyzmu, 
przywiązania do swojej Ojczy-
zny, do ziemi rodzinnej, wpaja-
my szacunek dla polskich symbo-
li. Dlatego też wszystkie dzieci tego 
ważnego dnia odśpiewały hymn 
narodowy stojąc na baczność 
w pięknych odświętnych strojach 
z chorągiewkami w dłoniach. Słu-
chały opowiadań i utrwaliły wia-
domości na temat wydarzeń histo-
rycznych. Dzięki udziałowi w tego 
typu uroczystościach przedszko-
laki od najmłodszych lat uczą się 
patriotyzmu, kształtują pozytyw-
ne postawy i uczucia patriotycz-
ne. Dzień Niepodległości był bar-
dzo radosnym dniem w i mamy 
nadzieję, że zapadnie on w pamię-
ci naszych „Małych Polaków”.

Światowy Dzień
Pluszowego misia

Niestety z przyczyn niezależ-
nych od nas przedszkole przez kil-
ka dni było nieczynne i nie mogli-
śmy jak co roku bawić się z naszymi 
misiaczkami, ale za to po powrocie 
dzieci przyniosły prace plastycz-
ne wykonane z rodzicami. Bardzo 
dziękujemy dzieciom i rodzicom 

za piękne Misiowe dzieła. Pozwoli-
ły one nam nie zapomnieć o Świa-
towym Dniu Pluszowego Misia.

andrzejki
Andrzejki w przedszkolu 

od bardzo dawna są tradycyjnym 
dniem wróżb. Tego dnia dziewczę-
ta próbowały dowiedzieć się cze-
goś o swojej przyszłości i o tym, 
co je czeka w najbliższym cza-
sie. My również chcieliśmy po-
znać uroki wróżby andrzejkowej. 
Tego dnia do przedszkola, każdy 
z nas przyniósł ze sobą piękny ko-
stium, w który przebrał się zaraz 
po śniadaniu. Sale, które każde-
go dnia służą nam do zabawy i na-
uki, w magiczny sposób zamieni-
ły się w tajemnicze miejsca pełne 
świec, papierowych duszków, czar-
nych kotów, czarownic, serpentyn. 
Andrzejkowe wróżenie rozpoczęło 
się od odśpiewania piosenki „Cza-
ry mary”, a następnie ustawiania 
butów do drzwi. Muzyka i „czaro-
dziejskie” dekoracje wprowadzi-
ły nas w świat czarów. Andrzej-
kową atmosferę dopełniały także 
kolorowe stroje, w które byliśmy 
przebrani – nie zabrakło wśród 
nas księżniczek, wróżek, baletnic, 
czarodziejów, strażaków, super-
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dosnych zabaw i wróżb, w których 
dzieci poznały swoją przyszłość.
Przyszłość przepowiadana była 
na wiele sposobów: losowanie kar-
teczek z zawodami, przekłuwanie 
serc z imionami przyszłych sympa-
tii, „wędrówka butów”. Na koniec 
zabawy był słodki poczęstunek.

mikołajki
7 grudnia nasze Przedszko-

le odwiedził św.Mikołaj.Dłu-
go oczekiwany gość wywołał 
uśmiech na twarzach Przedszko-
laków.Były piosenki świątecz-
ne, tańce oraz wspólne ubieranie 
choinki. Mikołaj prezenty zo-
stawił i ogromną niespodziankę 
dzieciom sprawił:)

K. Pieczyńska 

26

Pasowanie na Przedszkolaka
25 listopada w grupie „Mi-

siaczków” odbyło się „Pasowanie 
na Przedszkolaka”, wyjątkowa uro-
czystość dla dzieci. Przedszkola-
ki z wielkim zaangażowaniem za-
prezentowały program artystyczny. 
Po występie Pani Dyrektor, dużym 
ołówkiem dokonała pasowania każ-
dego Przedszkolaka. Na pamiąt-
kę tego ważnego wydarzenia dzie-
ci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz słodkie upominki. Dzieciom 
życzymy, aby nowy rozdział w ich 
życiu przyniósł im wiele radości 
i przyjemnych chwil. Gratulujemy:)

andrzejki
Andrzejki w grupie „Misiacz-

ków” to był dzień pełen atrakcji, ra-

WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA W ZIMINIE
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ją, czy są ostre, czy miękkie. Far-
bowaliśmy makaron, a dotykając 
go mogliśmy dowiedzieć się, że 
można go bardzo łatwo przerwać. 
Używaliśmy różnych kolorów, 
a ponieważ wcześniej obchodzili-
śmy Dzień Kredki, to o kolorach 
wiedzieliśmy już całkiem spo-
ro. Ciocia Justynka, już tradycyj-
nie, przebrała się za kredkę i ra-
zem z innymi ciociami pokazała 
nam różne ich rodzaje. Mogliśmy 
wybrać sobie tę, która nam naj-
bardziej odpowiada i która wg nas 
najpiękniej rysuje.

Listopad zakończyliśmy an-
drzejkami. Każda grupa razem 
ze swoją ciocią poznawała zwy-
czaje i zabawy związane z tym 
świętem. Laliśmy wosk wróżąc 
sobie przyszłość! 

Grudzień rozpoczęliśmy ubie-
raniem choinki. Zawisły na niej 
ozdoby, które samodzielnie wyko-
naliśmy. Jest przepiękna!

bałwanki. Niektóre z nich zawisną 
pewnie na choince. Póki co, czekają 
jeszcze na dekorowanie.

Robiliśmy też różne doświad-
czenia. Wąchaliśmy przyprawę 
korzenną, pomarańczę. Spraw-
dzaliśmy czy igiełki choinki kłu-

NOWINKI Z „BALBINKI”

Ostatnie miesiące roku w Nie-
publicznym Przedszkolu 

Balbinka upłynęły nam niezwykle 
szybko. Dziesiątego listopada, ele-
gancko ubrani uczestniczyliśmy 
w uroczystym apelu z okazji Świę-
ta Niepodległości. Dowiedzieli-
śmy się czym jest niepodległość 
i wolność. 

Kolejne dni zaczęły powoli wpro-
wadzać nas już w nastrój świątecz-
ny. Razem z naszymi ciociami wy-
rabialiśmy ciasto na pierniki, które 
po kilku tygodniach leżakowania, 
wspólnie upiekliśmy. Powstały roz-
maite kształty: serduszka, gwiazdki, 
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NOWINKI Z „BALBINKI”

WIADOMOŚCI Z pRZEDSZKOLA I żłOBKA „WESOłY GAWROSZEK”

Robiliśmy też wesołe, skarpeto-
we bałwanki, które coraz bardzie 
wprowadzały nas w świąteczny 
nastrój. Wspólnie kolędowaliśmy. 

Przygotowujemy się również 
do jasełek. W tym roku będą tro-
chę inne niż zwykle. Ponieważ 
nie możemy wystąpić wszyscy 
razem, nasze ciocie wymyśliły, 
że nagrają występy każdej gru-
py osobno i zmontują z tego je-

den wielki, balbinkowy występ, 
który później będzie można 
obejrzeć na naszej stronie inter-
netowej. Zaraz po nim zabierze-
my się za dekorowanie pierni-
ków, życząc wszystkim, dużym 
i małym, wesołych Świąt Boże-
go Narodzenia, a w nowym 2021 
roku samych radosnych dni! 

Gęsie Pióro

akcja „kartka Świąteczna”
W czasie świąt bożonarodzenio-

wych samotność doskwiera zawsze 
bardziej niż na co dzień.

Teraz w czasie pandemii jest 
to jeszcze bardziej widoczne, star-
si samotni ludzie często są pozosta-
wieni sami sobie w swoich maleń-
kich mieszkaniach. Wraz z naszymi 
przedszkolakami postanowiliśmy 
podarować tym wszystkim potrze-
bującym kartkę z życzeniami świą-
tecznymi. Dzieci wraz z rodzicami 
wykonały śliczne kartki świąteczne, 
które trafią do samotnych miesz-

kańców naszej gminy. Kartki zosta-
ły przekazane do Caritas w Tulcach. 
To pracujące tam osoby wiedzą, kto 
potrzebuje naszego wsparcia i życz-
liwości. Chcemy naszymi życzenia-
mi pokazać wszystkim samotnym, 
że ktoś o nich pamięta, że są częścią 
naszej społeczności.

Może ta mała kartka sprawi ko-
muś wiele radości.

Anita Makowska-Koszalik 
– Dyrektor Przedszkola 

i Żłobka „ Wesoły 
Gawroszek” w Gowarzewie

Pokój na ziemi ludziom, 
a w niebie cisza gwiazd, 

grają anieli, 
świat się chlebem dzieli. 

Świat ma dziś świąteczny blask… 
Pięknych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia!

życzą

Kadra i Dzieci z Przedszkola i Żłobka
„Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie
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„Ważny jest rodzaj pomocy, 
którą się oferuje,

Ale jeszcze najważniejsze 
od tego jest serce,

Z jakim tej pomocy się udziela”
 Jan Paweł II

Kolejny raz braliśmy udział 
w akcji PACZKA DLA 

DZIECIAKA NA ŚWIĘTA OD 
STRAŻAKA. Jej koordynato-
rem w Wielkopolsce jest Jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Komornikach. Celem akcji 
było przygotowanie niespodzian-

ki dla Onkoludków – pacjentów 
przebywających na oddziałach 
onkologii dziecięcej zbierali-
śmy dla chorych dzieci zabaw-
ki, książki, gry planszowe, kred-
ki, mazaki, bloki, kolorowanki, 
grzechotki, gryzaki, klocki. 
W dniu grudnia wszystkie poda-
runki zebrane od rodziców na-
szych przedszkolaków przeka-
zaliśmy OSP Komorniki na ręce 
pani Alicji. Dziękujemy wszyst-
kim za wsparcie naszej akcji 
i okazane serce.

M. Socha

pomagamy dzieciom z oddziałów onkologicznych

Z żYCIA ZESpOłU SZKół W KLESZCZEWIE

Mimo nauczania zdalne-
go w szkole tętni życie, Po-

nieważ uczniowie łączą się onli-
ne, trzeba znaleźć nowe sposoby 
sprawdzania wiedzy, stworzyć moż-
liwość wyrażania kreatywności.

Klasa 6a omawiała bardzo zna-
ną lekturę, której bohaterem jest 
pewien niezwykły hobbit. Za-
miast sprawdzianu z treści książ-
ki, uczniowie przygotowywa-
li kuferki, w których umieszczali 

to, co ich zdaniem, bohater mógł 
uznać za cenne. Później opo-
wiadali o swoich zbiorach. Dało 
to szansę na zaprezentowanie się 
każdemu uczestnikowi lekcji. Szó-
stoklasiści wykazali się dowcipem, 
kreatywnością i znajomością tre-
ści książki. I pamiętajmy, obyło się 
bez sprawdzianu.

Klasa 8b podjęła się trudnego 
zadania interpretacji współczesnej 
poezji. Uczniowie omawiali wiersz 
Mirona Białoszewskiego” wywód 
jestem’u”. Nie jest to łatwe zada-
nie, ale może być ciekawsze, je-
śli wejdzie się w dialog z utworem 
wykorzystując zdolności twórcze. 
Ósmoklasiści jako podsumowa-
nie pracy na lekcji wykonywali ko-
laże, w których prezentowali sie-
bie odpowiadając na pytania poety 
zawarte w wierszu. Wyszły bardzo 
ciekawe prace.

M. Szymańska

A w szkole…
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Z żYCIA ZESpOłU SZKół W KLESZCZEWIE

W tym roku Święto Niepodle-
głości uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Kleszczewie obchodzili 
inaczej niż zwykle. Można było wy-
konać polską flagę lub biało-czerwo-
ną wstążkę, pochwalić się przedmio-
tami, które kojarzą się z Polską lub 
zrobić plakat przedstawiający jed-
no wydarzenie ważne dla historii 
Polski i bliskiej miejscowości. Chęt-
ni zamieszczali swoje prace na stro-
nie szkoły, dzięki czemu każdy mógł 
wziąć w nich udział.

M. Nowak

11 listopada 2020 r. w Szkole podstawowej im. Walczących o Niepodległość

Uczniowie klasy 3a Zespołu 
Szkół w Kleszczewie zapo-

znali się z lekturą „Kapelusz Pani 
Wrony” autorstwa Danuty Par-
lak. Wychowawczyni zaangażo-
wała dzieci do aktywnego udziału 
w zajęciach, dzięki czemu trzecio-
klasiści wcielili się w rolę projek-
tantów mody i wykonali piękne 
kapelusze.

E. Szumińska

Mali 
projektanci 
mody
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Uczniowie klasy 1b podczas 
zajęć edukacji zdalnej po-

znali walory odżywcze różnych 
produktów. Wiedzą, że ruch oraz 
spożywanie warzyw i owoców 
jest bardzo korzystne dla zdro-
wia i  urody. Natka pietruszki, 
chrupiąca rzodkiewka, pomidor 

oraz  listek świeżej sałaty na  ka-
napce, czy też smaczne owoce do-
starczają dzieciom dużo witamin 
oraz siły do działań.

Właśnie tak zdrowo odżywiają 
się pierwszoklasiści. Oto kilka dań 
w wykonaniu uczniów:

K. Staszyńska

Z żYCIA ZESpOłU SZKół W KLESZCZEWIE

Muzyka to nie tylko śpiew! 
Udowodnili to ucznio-

wie klas 6. W minionych tygo-
dniach poszerzali swoją wie-
dzę na temat muzyki dawnej. 
Jako pomysł na pracę postano-
wiliśmy wypróbować metodę 
tworzenia lapbooków. Ucznio-
wie wykazali się dużą kreatyw-
nością, pracowitością i sporym 
talentem plastycznym. A oto 
efekty:

B. Piłat

Muzyka zdalnie też jest ciekawa

7 grudnia - Mikołajki w klasie 
1 odbyły się nieco inaczej, ale 

równie pięknie. Dzieci ubrały się 
na czerwono oraz złożyły czapki 
Mikołajowe. Zajęcia, chociaż na 
odległość sprawiły radość.  Uczy-
liśmy się rysować Mikołaje, po-

Jemy zdrowo i kolorowo Mikołajki w klasie 1b

znaliśmy historię Św. Mikołaja, 
jak również wysłuchaliśmy prze-
prowadzonego z Św. Mikołajem 
wywiadu. W domowym zaciszu 
powstały przepiękne mikołajko-
we prace. 

K. Staszyńska
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Nauka on-line, chyba, nie jest 
dla nikogo wymarzoną for-

mą nauki szkolnej. Szczególnie, 
gdy trzeba sobie poradzić z pra-
cą w telefonie lub tablecie, który 
dla wielu uczniów, nie był prze-
cież, narzędziem pracy… Kiedy 
trzeba pracować w pokoju, z któ-
rego słychać odgłosy domowego 
życia, w tym np.: płacz młodsze-
go rodzeństwa lub szczekanie uko-
chanego czworonoga…a Internet 
nie zawsze działa tak jak trzeba… 
A cóż mają powiedzieć „Pierw-
szaki”, które dopiero we wrześniu 
zaczęły swoją przygodę ze szko-
łą? Ale jeśli ktoś myśli, że dzie-
ci z pierwszej klasy, nie dają rady, 
to jest w błędzie!

Początki nie były dla dzieci ła-
twe, więc z pomocą pospie-

szyli rodzice, babcie, dziadkowie, 
ciocie, wujkowie, starsze rodzeń-
stwo i… zadziałało! Początko-
wo na zajęciach z nauczycielami 
byli obecni wszyscy w.w. pomoc-
nicy. Ale z czasem pierwszaki nie 
potrzebowały już pomocy! Więk-
szość, od dłuższego czasu, z zaję-
ciami z wykorzystaniem „Team-
s’ów”, radzi sobie sama.

Na starcie nauki zdalnej, ucznio-

wie z klasy 1A wykonali swoje „Ap-
teczki pierwszej pomocy emocjo-
nalnej”, do których można schować 
swoje sekrety, kłopoty ale i bardzo 
ważne drobiazgi, z którymi kojarzą 
się jakieś miłe wspomnienia, uczu-
cia. Można do nich sięgać, gdy jest 
komuś smutno, lub gdy ma się ja-
kiś gorszy dzień… W niektórych, 
z tych kuferków, zamieszkały „Tu-
lisie”, które dzieci zabrały ze szko-
ły. Z takim zapleczem można było 

te sny dzieci…. Z okazji klasowych 
„Mikołajek” do dzieci z 1A zawitała 
Pani Mikołajowa z niespodzianka-
mi. Pewnie Mikołaj miał duuu..żo 
pracy! A „Mikołajki on-line” upły-
nęły na zabawach i zadaniach zwią-
zanych z tym świętem.

Krótko mówiąc: „Pierwszaki” 
dają radę!

Hanna 
Doroszewska-Furmanek 
– wychowawczyni kl. 1A

które się przebrały). Powstały też 
liczne prace plastyczne przedsta-
wiające różne niedźwiadki. Podczas 
klasowych „Andrzejek”, na zaję-
ciach pojawiły się wróżki i czaro-
dzieje. A na lekcji w-f ’u odbyła się 
dyskoteka on-line. Było to niesa-
mowite przeżycie, kiedy układy ta-
neczne z dziećmi, tańczyli również 
domownicy! Powstały też czaro-
dziejskie prace, przedstawiające 
zwierzęta nocne oraz niesamowi-

startować w nowy świat nauki on-
-line! Oprócz wytrwałej nauki lite-
rek, cyferek, czytania, liczenia i ob-
serwacji przyrodniczych, jest czas 
na rozmowy, ciekawostki i zaba-
wy on- line (często wykonywa-
ne w jakimś domowym „zespole”), 
ale i na klasowe święta oraz prace 
plastyczne. 25 listopada odbył się 
Dzień Misia, w którym uczestniczy-
ły oczywiście misie (dzieci założyły 
wykonane przez siebie uszy, a nie-

Z żYCIA ZESpOłU SZKół W KLESZCZEWIE

pierwszaki z klasy 1A dzielnie pracują
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Jeszcze przed rozpoczęciem nauki 
zdalnej przez klasy I – III szkoły 

podstawowej, uczniowie z tych klas, 
w piątek 30 października obchodzili 
Bal Wszystkich Świętych.

Ze względu na epidemię w tym 
roku Bal odbywał się w niecodzien-

ny sposób. Uczniowie świętowa-
li z wychowawczyniami, ze swoją 
klasą i w swoich salach lekcyjnych, 
w trakcie jednej godziny lekcyjnej. 
W tym roku podczas wspólnej za-
bawy i rywalizacji poznawali nie 

WIADOMOŚCI Z ZESpOłU SZKół W KLESZCZEWIE

Bal Wszystkich Świętych

Siódmego grudnia obcho-
dziliśmy klasowe Mikołaj-

ki. Uczniowie klasy 3b mogli się 
przebrać: mieli czapeczki, ozdo-
by świąteczne. Dzieci nauczyły 
się wierszyków o Mikołaju i wy-
recytowały je przed klasą. Wy-
konaliśmy też prace plastyczne 
przedstawiające portret Mikołaja, 

Klasowe Mikołajki
śpiewaliśmy piosenki mikołaj-
kowe. Lekcje zdalne przebiegły 
w miłej świątecznej atmosferze.

M. Gałęska

tylko Świętego Jana Pawła II, ale też 
i Świętych z Nim związanych.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują Paniom Wychowawczy-
niom za pomoc w przebiegu Balu. 
Dzieciom i ich rodzicom za pięk-
ne i ciekawe przebrania. Tak wie-
lu Świętych zawitało tego dnia 
do kleszczewskiej szkoły.

Warto zauważyć, że każ-
da z klas w trakcie Balu śpiewa-
ła jeden przygotowany wcze-
śniej utwór dla Jana Pawła 
II, z okazji Jego 100 urodzin. 
Z nagranych utworów zmonto-
wano dwie piosenki śpiewane 
przez dzieci, specjalnie dla Papie-
ża z Polski.

Dominik Rydian 
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Po dokończeniu sezonu 
2019/2020 we wrześniu, mie-

siąc listopad miał być początkiem 
nowego sezonu tenisa stołowego 
2020/2021. Rozpoczęcie nowego 
sezonu nie nastąpiło, gdyż wzrost 
epidemii spowodował zawieszenie 
wszystkich turnieji młodzieży roz-
grywanych w naszym kraju. Polski 
Związek Tenisa Stołowego zezwolił 
tylko na rozgrywanie meczy dru-
żynowych, w których udział bierze 
bardzo mała grupa zawodników. 
Mecze odbywają się w reżimie sa-
nitarnym bez udziału publiczności.

***
Drużyna II ligowa kobiet rozegra-

ła dwa mecze na wyjeździe ulega-
jąc w tych meczach 1:9 z drużyna-
mi Daniszyna oraz Poznania, która 
jest zdecydowanie faworytem tych 
rozgrywek. Punkty w tych meczach 
dla naszej drużyny zdobyła Lena 
Kasprzak. Drużyna nasza w związ-
ku z chorobą nie mogła wystąpić 
w najsilniejszym składzie (zabra-
kło Zuzi Surdyk, którą zastąpiła Pa-
trycja Biedna). Drużyna nasza jest 
najmłodszą drużyną występującą 
w tych rozgrywkach. Występujemy 
w składzie: Lena Kasprzak, Zuzanna 
Wawrzyniak, Matylda Gomulak, Pa-
trycja Biedna oraz Zuzanna Surdyk.

Z sekcji tenisa stołowego

***
IV ligowa drużyna mężczyzn, 

rozegrała dwa mecze na wyjeź-
dzie doznając porażki z drużyną 
Rataje Poznań 5:13, oraz pokonu-
jąc drużynę Słowian III Mrowino. 
Drużyna w meczach tych wystąpi-
ła w następującym składzie: Wal-
demar Perdoch, Bartłomiej Ka-
sprzak, Kamil Pytlewski, Jacek 
Kozłowski oraz Maciej Michalski.

***
Obecnie drużyna kobiet i męż-

czyzn przygotowuje się do rozegra-
nia dalszych meczy w swoich ligach. 
Miesiąc listopad był ciężkim miesią-
cem dla sekcji, gdyż młodzież z po-

wodu epidemii przez trzy tygodnie 
nie brała udziału w zajęciach.

***
13 grudnia w Poznaniu odbył się 

turniej TOP-8 w kategorii junio-
rów i młodzików. W turnieju bra-
ło udział po ośmiu zawodników 
najlepszych w swoich kategoriach 
w Wielkopolsce. Klub nasz w kate-
gorii juniorów reprezentowali Lena 
Kasprzak, która zajęła 5 m-ce oraz 
Jakub Lamperski – 4 m-ce. Wśród 
młodzików Matylda Gomulak za-
jęła 7 m-ce, a Jan Danielewicz zajął 
6 m-ce. Warto nadmienić, że Lena, 
Matylda i Jasiu występowali w star-
szej kategorii wiekowej.

Sekcja tenisa stołowego zapra-
sza chętnych do wzięcia udzia-
łu w zajęciach sportowych w cza-
sie ferii na hali w Tulcach. Zajęcia 
te nie tylko tenisowe, odbywać się 
będą w pierwszym tygodniu ferii 
w godz. 12:15‒15:15 oraz w dru-
gim tygodniu w godz. 10:00‒13:00. 
W związku z sytuacją epidemiolo-
giczną ilość miejsc ograniczona. 
Serdecznie zapraszamy.

Leszek Hyżyk
– trener sekcji tenisa 
stołowego „Pionier” 

przy GOKiS w Kleszczewie

Z żYCIA ZESpOłU SZKół W KLESZCZEWIE

Czwartek 3 grudnia chyba 
na długo zostanie w naszej 

pamięci. Od samego rana pod-
czas lekcji zdalnych rozmawia-
liśmy m.in. o zmieniających się 
warunkach pogodowych. W pew-

Biały ubaw 
w klasie 2b ZS 
w Kleszczewie

Nauczanie 
zdalne

Obecny czas , w którym się 
znaleźliśmy nie jest łatwy dla 

nikogo. Od 9 listopada również  
uczniowie klas I – III uczą się zdal-
nie. Mimo, iż przeszliśmy szybkie 
„szkolenie” w ubiegłym roku szkol-
nym, wciąż na nowo wszyscy  się 
uczymy, odkrywając nowe techno-
logie, metody pracy, uczestniczy-
my w różnych spotkaniach on-line, 
w webinarach itp. Niestety kompu-
ter nie zastąpi żywego nauczania i 
uczenia się. Wszystkim nam  bra-
kuje kontaktu z dziećmi, dzieciom 
kontaktu z nauczycielami, z rówie-
śnikami i w ogóle szkolnego ży-
cia. Mamy jednak nadzieję, że to 
wszystko szybko minie, że znów bę-
dzie normalnie i ,że być może po 
feriach wrócimy do szkoły. Czego 
wszystkim i sobie  życzę. 

E.Z 

nym momencie strasznie się ura-
dowaliśmy ponieważ zaczął pa-
dać pierwszy śnieg. Nasza Pani 
wpadła na pomysł wf-u na świe-
żym powietrzu. Bardzo się ucie-
szyliśmy gdyż naszym zadaniem 
było ulepienie bałwana. Ciepło 
ubrani przystąpiliśmy do dzieła. 
Kto zdążył temu się udało. Obok 
fotorelacja.

Uczniowie klasy 2b
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była złoty medal w grze podwójnej 
Młodziczek, a do tego dorzuciła 
srebrny medal w grze pojedynczej. 
Finałowy pojedynek miał charak-
ter, dosłownie zabójczy. Ostatecz-
nie zakończył się na niekorzyść 
Majki wynikiem 27:25, 22:20, 
12:21. We wspomnianym turnie-
ju wzięła udział również Hanna 
Wawrzyniak, która zdobyła zło-
ty medal w singlu, srebrny medal 
w grze podwójnej dziewcząt, oraz 
srebrny medal w grze mieszanej, 
w parze z Wiktorem Zielińskim. 
Hania wszystkie medale zdobyła 
w kategorii Junior Młodszy.

grand Prix w Badmintonie 
młodzików

W dniach 27‒29 listopada Maja 
Kurasiak udała się na wysokiej 
rangi turniej do Bierunia. War-
to podkreślić, że na turnieje tego 
typu przyjeżdżają najlepsi zawod-
nicy z całej Polski. Majce udało się 
wraz z Izą Myk uplasować na miej-
scu 5‒8 w grze podwójnej młodzi-
czek. W grze pojedynczej nie mia-
ła już tyle szczęścia i zakończyła 
swój występ w grupie, tocząc za-
cięte, trzysetowe pojedynki.

krajowy turniej Juniorów 
młodszych w lubniewicach

Trzeci tydzień z rzędu Hania 
Wawrzyniak brała udział w dniach 
28‒29 listopada w ważnych zawo-
dach. Mimo nieuniknionego zmę-
czenia wywalczyła złoty medal 
w grze pojedynczej juniorek młod-
szych, a do tego dołożyła trzy za-
cięte pojedynki w grze podwójnej. 
Warto podkreślić, że bardzo ciężko 
trenować ciągle na wysokich obro-
tach i co tydzień zdobywać meda-
le, Hania pokazała, że jest to moż-
liwe, za co należą jej się wielkie 
brawa.

Zawodnicy sekcji badminto-
na w zachowaniu ścisłego 

reżimu sanitarnego, oprócz tre-
ningów biorą stale udział w wy-
czynowych rozgrywkach dzieci 
i młodzieży, które odbywają się 
na terenie całego kraju. W pełnym 
zdrowiu prócz osiągnięć, zdoby-
wają także cenne doświadczenie.

mazovia Junior cup
W dniach 13‒15 listopada 

w Warszawie – Markach odbył się 
międzynarodowy turniej badmin-
tona Mazovia Junior Cup. Start 
w takim turnieju ma na celu ogry-
wanie się przez naszych zawodni-
ków i zdobywanie nowych umie-
jętności radzenia sobie ze stresem, 
na nowym dla siebie terytorium. 
W tym turnieju udział wzięły 
Hanna Wawrzyniak i Oliwia Ko-
smowska. Hania w kategorii Ju-
nior Młodszy wygrała swój pierw-
szy pojedynek singlowy. W drugiej 
rundzie, po widowiskowym me-
czu, musiała uznać wyższość swo-
jej przeciwniczki. Oliwia w katego-
rii Młodzik Młodszy, dwa mecze 
w grupie singlowej wygrała, je-
den, który decydował o awansie, 
przegrała. W grach podwójnych 
na etapie grup zawodnicy byli już 
za mocni dla naszych zawodni-
czek. Rozwój zawodników to dłu-
gotrwały proces, tego typu tur-
nieju są niezbędne do dalszego 
rozwoju zawodników naszej sekcji.

krajowy turniej młodzików 
i Juniorów młodszych 
w miastku

W dniach 21‒22 listopada, od-
był się Krajowy Turniej Badmin-
tona w Miastku. Reprezentacja 
dziewcząt z Kleszczewa, jak zwykle 
wróciła z workiem medali. Maja 
Kurasiak w parze z Izą Myk zdo-

Z pod badmintonowej siatki

otwarte mistrzostwa 
województwa 
wielkopolskiego

Podczas mikołajkowego week-
endu 5 i 6 grudnia w Puszcyko-
wie rozegrane zostały mistrzo-

stwa Wielkopolski w badmintonie. 
Cztery zawodniczki z Kleszczewa 
zdobyły aż 7 złotych medali, po-
kazując siłę kleszczewskiej sek-
cji badmintona. Aleksandra Kura-
siak w kategorii U9 nie miała sobie 
równych w grze pojedynczej. Oli-
wia Kosmowska, jako młodzik 

młodszy wygrała zmagania w sin-
glu oraz grze podwójnej dziewcząt. 
Maja Kurasiak w kategorii młodzik 
zdobyła złote medale w singlu oraz 
grze podwójnej dziewcząt. Taki 
sam wynik osiągnęła Hania Waw-

rzyniak w juniorze młodszym, tym 
samym dorzuciła dwa złote meda-
le do dorobku naszej sekcji.

Wojciech Szkudlarczyk 
– trener Sekcji Badmintona 

„Pionier” przy GOKiS 
w Kleszczewie
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USŁUGI  
KRAWIECKIE 
OD A DO Z
SZYCIE, PRZERÓBKI

TEL. 609 225 561
NAGRADOWICE 9

Pomimo trudnych warunków 
spowodowanych sytuacją 

związaną z COVID – 19 zawod-
nicy naszej sekcji uczestniczyli w 
zawodach sportowych, organi-
zowanych zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Sportu i zalecenia-
mi Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego - na wyjeździe.

sukcesy w solno cup - 
inowrocław

W listopadzie w V Ogólnopol-
skim Turnieju Karate Olimpij-
skiego WKF Solno Cup 2020 –
pierwsze miejsce i  złoty medal 
wywalczyły dziewczęta startują-
ce w konkurencji kata drużynowe-
go 10 – 11 lat (Maria Grabowska, 
Nadia Mielcarek i Lena Mielcarek) 
Najlepszą zawodniczką w kata żół-
tych pasów 8 – 9 lat okazała się L. 
Mielcarek. Drugie miejsce i srebr-
ny medal w konkurencji kumite 10 
– 11 lat +40 kg zdobyła N. Mielca-
rek. Brązowy medal w konkuren-
cji kata indywidualne białych pa-
sów  8 – 9 lat przypadł w udziale 
naszemu zawodnikowi Marcelowi 
Gumińskiemu. 

zduny karate cup 2020
Pod koniec listopada w wielko-

polskich Zdunach dobrze spisał się 
M. Gumiński, który w konkurencji 
kata indywidualne 8 – 9 lat uzyskał 
wysoką 3 lokatę. 

ogólnopolski empi cup 
– Dopiewo

W podpoznańskim Dopiewie 
– zawodach organizowanych na 
początku grudnia zabrakło zło-
tego medalu, ale nasi zawodni-

Sekcja Karate pionier przy GOKiS – nie poddajemy się!

cy mocno zaznaczyli swój udział. 
Dwa srebrne medale przypadły w 
udziale M. Gumińskiemu w kata 
białych pasów 10 – 11 lat – gdzie 
startował ze starszymi rocznika-
mi i L. Mielcarek w kumite 8 – 9 

lat – 28 kg. Cztery trzecie lokaty i 
brązowe medale zdobyli: L. Miel-
carek w konkurencji kumite 8 – 9 
lat open, M. Gumiński w konku-
rencji kata białych pasów 8 – 9 lat, 
N. Mielcarek w konkurencji kumi-

te 10 – 11 lat +32 kg i M. Grabow-
skiej w kata indywidualnym 8 – 9 
lat + 7 kyu.

Trenerzy zapraszają wszystkich 
chętnych do kontynuacji szkole-

nia, a nowych adeptów na treningi 
w nowym 2021 roku, które organi-
zowane są w obiektach sportowych 
na terenie Gminy Kleszczewo od 
poniedziałku do piątku.

Arkadiusz Borowicz
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połowie roku, a część przystąpi-
ła do drużyny w dopiero bieżącej 
rundzie. Tak złożony zespół przy-
stąpił pierwszy raz do rozgrywek 
Marthon Liga Mistrzów Koziołka. 
Chłopcy rywalizowali w tej run-
dzie z takimi drużynami jak: PSS 
Junior Koziegłowy, MKS Przemy-
sław Poznań, KS Koziołek Poznań, 
LPFA Oborniki, UKS 2007 Luso-
wo. Na pochwałę zasługują po-
stawa waleczna drużyny. Zespół 
cały czas robi postępy i z treningu 
na trening, oraz z meczu na mecz 
prezentują się coraz lepiej.

Drużynę w rozgrywkach re-
prezentowało 20 zawodników: 
Białas Bartosz, Brych Ksawery, 
Błaszczak-Ważniewicz Dominik, 
Chudziak Aleksander, Duda Bar-
tosz, Fabiś Mikołaj, Haczyk Da-
mian, Janas Szymon, Jaroszewski 
Ignacy, Kniat Marcin, Madaliń-
ski Filip, Masternak Kacper, Ozdo-
wy Tymoteusz, Piechowiak Wik-
tor, Pieszczek Antoni, Płóciennik 
Adam, Robak Artur, Sibilak Adam, 
Strańczyk Aleksander, Talaga Ty-
mon, Tomaszewski Michał, Tom-
czak Stanisław, Walczak Bartosz

W wieku Żaków najważniejszy 
jest rozwój indywidualny każdego 
dziecka i nad tym w dalszym cią-
gu będziemy pracować w następ-
nym roku.
Trener Przemysław Zamęcki

orlik młodszy 
w rozgrywkach marathon 
liga mistrzów koziołka

Drużyna Orlika Młodszego 
(rocznik 2011) przystąpiła do roz-
grywek Marathon Liga Mistrzów 
Koziołka. Rywalami były drużyny 
Lech Poznań FA Luboń, Lech Po-
znań FA Śródka, Talenty Poznań, 

Żaki – intensywna praca u 
podstaw

Rozpoczynając sezon piłkarski 
zdecydowaliśmy się utworzyć dwie 
grupy zawodników Żaki Młodsze 
F2 (2013/14) oraz Żaki Starsze F1 
(2012/13). W szeregi tych drużyn 
przystąpiło bardzo szybko wielu 
zawodników. Część z chłopców już 
brało udział w zajęciach w pierw-
szej połowie roku, a część z nich 
przystąpiła do drużyny w dopiero 
bieżącym sezonie W trakcie rundy 
jesiennej liczba dzieci fluktuowa-
ła, by zatrzymać się na aktualnym 
poziomie 38 (!) osób. Drużyna Ża-
ków Młodszych bardzo intensyw-
nie pracuje na wszystkich trenin-
gach, zachowując wysoki poziom 
frekwencji (na poziomie 65%), czy 
aktualnej sytuacji pandemicznej. 
W składzie drużyny oprócz chłop-
ców mamy, również dziewczynkę 
Maję Przybył, która udowadnia że 
może bezkompleksowo rywalizo-
wać z chłopakami i bawić się pił-
ką. Zapraszamy do drużyny ko-
lejne zawodniczki. W aktualnym 
sezonie drużynę reprezentowa-
ło 18 osób: Białas Bartosz, Brych 
Ksawery, Duda Bartosz, Dudziak 
Henryk, Janicki Antoni, Kempiń-
ski Marcel, Michalak Michał, Mi-
galski Jakub, Napierała Michał, 
Nowak Adam, Olejnik Jan, Piesz-
czek Antoni, Przybył Maja, Pędzisz 
Antoni, Płóciennik Maciej, Robak 
Artur, Strańczyk Aleksander, To-
maszewski Michał

W trakcie sezonu część chłop-
ców zasiliło szeregi Żaków Star-
szych. Drużyna, której proces 
budowania jest cały czas otwar-
ty, podobnie jak w Żakach Młod-
szych, część chłopców już bra-
ło udział w zajęciach w pierwszej 

KS Lusowo i KS Cytadela. Roz-
grywki toczyły się przez osiem so-
botnich poranków we wrześniu 
i październiku na boisku MOSiR 
Śródka w Poznaniu. Nasz druży-
na zaprezentowała się nieźle, dla 
kilku zawodników były to pierw-
sze doświadczenia z rozgrywkami 
na takim poziomie. Drużyna od po-
czątku nie odstawała od żadnego 
rywala, każdy mecz był okraszony 
dużymi emocjami i każdy mógł wy-
grać z każdym. Ostatecznie drużyna 
zajęła 5 miejsce w rozgrywkach wy-
przedzając KS Cytadela. Po zakoń-
czeniu rozgrywek drużyna również 
rywalizowała w meczach towarzy-
skich z Błękitnymi Owińska, Warty 
Poznań i Clescevii 2010.

Drużynę reprezentowało 15 za-
wodników: Derdziak Aleksander, 
Durkiewicz Szymon, Kujawski 
Stanisław, Kujik Mateusz, Mociń-
ski Aron, Mucha Lech, Muszyń-
ski Kacper, Nowak Marek Nowic-
ki Krzysztof, Ostrowicki Kacper, 
Paprzycki Gabriel, Skoczek Jakub, 
Stenclik Oskar, Stolarz Michał, 
Szymczak Wojciech

Trener Bartosz Zawadzki

Debiut orlika starszego 
w rozgrywkach wzPn

W rundzie jesiennej sezo-
nu 2020/21 drużyna Orlika 
E1  (rocznik 2010) zadebiutowała 
w rozgrywkach WZPN w III Lidze 
poznańskich rozgrywek. Za prze-
ciwników przydzielono nam dru-
żyny Akademii Reissa Mosina, 
Akademii Kreatywnego Futbo-
lu, OTPS Winogrady, NKS Nie-
pruszewo i Lubońskiego KS. 
Rozgrywki – mimo panującej 
pandemii – miały rozgrywać się 
co sobotę przez dwa i pół miesią-
ca. Początkowo drużyna zdobywa-
ła doświadczenie notując porażki 
(szczególnie z pierwszymi dwoma 
wymienionymi drużynami), prze-
łamanie nastąpiło w piątym me-
czu, w którym drużyna zanotowała 
pierwsze zwycięstwo z Lubońskim 
KS. W rundzie rewanżowej Cle-
scevia zaczęła rywalizować jak 
równy z równym z każdą drużyną 
(z wyjątkiem słabszego przedostat-
niego meczu – z AKF) i odnoto-
wało dwa zwycięstwa – ponownie 
z Lubońskim oraz z NKS Niepru-
szewo oraz doznała dwóch nie-

Z piłkarskich boisk
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znacznych porażek po świetnych 
spotkaniach z APR Mosina i OTPS 
Winogrady. Ostatecznie drużyna 
zajęła 5 miejsce w grupie wyprze-
dzając Lubońskiego KS oraz rów-
nając się punktami z czwartym 
NKS Niepruszewo. Po zakończe-
niu rozgrywek grupa rozgrywa re-
gularnie mecze kontrolne z druży-
nami: Błękitnych Owińska, Warty 
Poznań (dziewczynki), MKS Prze-
mysław Poznań, Clescevii 2009 
i Clescevii 2011

Drużynę w rundzie reprezento-
wało 23 zawodników: Białas To-
masz, Chilkiewicz Szymon, Drze-
wiecki Franciszek, Gruntowy 
Marek, Hennig Wojciech, Igna-
szewski Szymon, Koszarek Szy-
mon, Markiewicz Paweł, Mikołaj-
czyk Tymoteusz, Nowicki Marcin, 
Olejniczak Miłosz, Posłuszny Jan, 
Potrawiak Bartosz, Przybył Jacek, 
Robak Adam, Staszewski Kacper, 
Stępień Franciszek, Walczak Fi-
lip, Walczak Kamil, Wróblewski 
Paweł, Występski Paweł, Łopiń-
ski Oskar, Świetlik Anatol. Grupę 
uzupełnia kontuzjowany Budziń-
ski Adrian i Żeleński Wojciech.

Trener Bartosz Zawadzki
widoczny progres 
w drużynie młodzika

W bieżącym sezonie, w rundzie 
jesiennej drużyna Młodzika Młod-
szego przystąpiła (już po raz kolej-
ny) do rozgrywek Marathon Liga 
Mistrzów Koziołka w swojej gru-
pie wiekowej (rocznik 2009). W tej 
rundzie rywalizowaliśmy z pięcio-
ma drużynami: KS Koziołek Po-
znań, LPFA Luboń, KS Orlik Po-
znań, UKS 2007 Lusowo, LPFA 
Strzeszyn. Nasza drużyna zakoń-
czyła rundę na 3 miejscu w lidze 
Koziołka, wskakując na podium 
po bardzo dobrej grze w ostat-
niej kolejce. Najważniejszy jest 

jednak rozwój indywidualny za-
wodników, bardzo cieszy fakt, że 
każdy z chłopców zdecydowanie 
poprawił swoje umiejętności. Aby 
w dalszym ciągu zawodnicy ro-
bili postępy, w następnym sezo-
nie zostaną zgłoszeni do rozgry-
wek WZPN gdzie zagrają w lidze 
z chłopakami starszymi od siebie 
w grupie Trampkarzy Młodszych.

Drużynę w rundzie minionej 

rundzie reprezentowało 10 zawod-
ników: Hermann Szymon, Kar-
mowski Aleksander, Kempiński 
Piotr, Kostrzewski Witold, Łaszcz 
Filip, Łaszcz Jakub, Matyba Alex, 
Paprzycki Mikołaj, Pawlak Szuleta 
Zachariasz, Tomczak Szymon
Trener Przemysław Zamęcki

Podsumowanie rozgrywek 
trampkarzy w rundzie 
jesiennej wzPn

Obozem kondycyjnym w Wie-
leniu drużyna trampkarzy rozpo-
częła przygotowania do sezonu 
rozgrywkowego 2020/21. Ciężka 
praca jaką chłopcy wykonali w cza-
sie zgrupowania musiała przynieść 
efekt. Ci, którzy nie mogli uczest-

niczyć w obozie przygotowywa-
li się w doskonale utrzymanej ba-
zie treningowej w Kleszczewie. 
Sztab trenerski podzielił między 
sobą obowiązki związane z wa-
kacyjnym podziałem grupy i tak 
obozowe zajęcia prowadzili: tre-
ner UEFA A Jarosław Bytniewski, 
trener UEFA B Bartosz Zawadzki, 
trener PZLA Szymon Bytniewski, 
Zajęcia dla chłopców nie uczest-

niczących w zgrupowaniu pro-
wadzili trenerzy: trener UEFA 
A Krzysztof Bzdęga, trener UEFA 
B Przemysław Zamęcki. Plan obo-
zowy obejmował dwa treningi 
dziennie, rekreację ruchową oraz 
zajęcia pływackie, które spełnia-
ły rolę odnowy biologicznej. Cele 
zgrupowania zostały zrealizowane 
i mogliśmy przystąpić do rozgry-
wek w II Lidze Okręgowej Tramp-

c.d. na str. 36 >>> 
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karzy C2 Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. Tam ry-
walizowaliśmy z drużynami: For-
maton PIAST ŁUBOWO, KŁOS 
Zaniemyśl, LECHITA Kłecko, 
VICTORIA II Września. W tym 
czasie rozegraliśmy osiem (8) spo-
tkań, wygrywając siedem razy (7) 
i przegrywając… jeden (1) mecz. 
Zanotowaliśmy imponujący bilans 
bramkowy strzelając 62 (!) bramki 
a tracąc 6 (!). Liderem rozgrywek 
byliśmy od początku aż do końca 
rundy jesiennej. Trudy rozgrywek 
pozwoliła nam znieść wysoka fre-
kwencja na treningach oraz sze-
roka, dobrze przygotowana kadra 
meczowa, w której skład wcho-
dzili: Chabir Piotr, Gałęski Cezary, 
Korzycki Adam, Kochański Mate-
usz, Doba Jan, Stenclik Tymoteusz, 
Lisiecki Tomasz, Żołądkiewicz 
Adam, Ziemniarski Franciszek, 
Zdrojewski Michał, Mieszała Fi-
lip, Buśkiewicz Kacper, Karwat-
ka Szymon, Palac Maksymilian 
Stolarz Mateusz, Plaszczak Ka-
rol, Sobieszek Jan, Ziętek Iwo, Zię-
tek Sebastian, Matela Kuba Boruc-
ki Karol. Drużynę prowadził duet 
trenerski Jarek Bytniewski i Prze-
mysław Zamęcki.

Trenujemy dalej przygotowując 
się do rozgrywek wiosennych po-
mimo utrudnień COVID 19. Trzy-
majcie kciuki #graMyClescevia.
Trener Jarosław Bytniewski

seniorzy w pierwszej 
połowie tabeli klasy 
okręgowej

Koniec roku, czas na podsu-
mowanie sezonu piłkarskiego 
2020/21 zespołu seniorów KS Cle-
scevia Kleszczewo. Rundę jesienną 
zakończyliśmy na 8 miejscu, zdo-
bywając 22 pkt, odnosząc 6 zwy-
cięstw, 4 remisy i 6 porażek, notu-
jąc stosunek bramek 25‒29, w 16 
meczach. Do rozgrywek przystę-
powaliśmy jako beniaminek 

w poznańskiej KLASIE OKRĘ-
GOWEJ „RED BOX” grupa 2. 
Jaka to była runda i jak ją ocenić? 
Trudno o jednoznaczną ocenę 
ze względu na zaistniałą sytuację 
„pandemiczną”, która odcisnęła 
swoje piętno także w rozgrywkach 
sportowych. Okres przygotowaw-
czy, trudny do realizacji ze wzglę-
du na restrykcje sanitarne, prak-
tycznie przez 9-miesięcy brak 
meczów o stawkę (brak rywalizacji 
o punkty), niepewność jutra po-
przez brak stabilizacji i planowa-
nia, miała wpływ na sferę mental-
ną zawodników. Mimo wszystko 
przystępowaliśmy do rozgrywek 
pełni optymizmu i wiary w zre-
alizowanie swoich celów (zdoby-
cie minimum 21 pkt). Zespół 
tworzył i docierał się w trakcie 
rozgrywek, w okresie „martwym” 
FILIP SOROKO i WIKTOR GI-
CZELA wrócili do KOTWICY 
KÓRNIK z wypożyczenia, PIOTR 
KUJAWA (król strzelców w „A” 
KLASY – kontuzja), ŁUKASZ 
SŁABOLEPSZY (zakończenie ka-
riery), MAREK BUGAJSKI (kon-

tuzja), MIKOŁAJ DOBRZYŃSKI 
(nie wznowił treningów), MAR-
CIN GRUNTOWY (kontuzja). 
To byli zawodnicy którzy odgry-
wali kluczowe role w drużynie. 
Zastąpili ich młodzi chłopacy, 
którzy potrzebowali czasu na akli-
matyzację i wkomponowanie się 
w zespół: JAN KLIŃSKI, RADO-
SŁAW KOWALSKI, ALEKSAN-
DER KRAKOWIAK, DAWID 
MADAJCZAK, JAKUB STA-
SZYNSKI KONRAD KISTOW-
SKI. Liczne kontuzje w trakcie 
rozgrywek, oraz kontuzje, które 
wyeliminowały PAWŁA BŁASZ-
CZYKA i MICHAŁA WALKO-
WIAKA praktycznie na całą run-
da, miały wpływ na stabilizację 
formy drużyny. Mimo wszyst-
ko powstał młody solidny zespół 
podparty „starymi wygami”, jak 
bracia ŁUKASZ, KRZYSZTOF 
i TOMASZ SZYMCZAK, RO-
MAN PALETS, ŁUKASZ KRY-
SZAK, MICHAŁ MASZTALSKI, 
PIOTR MELEWSKI, PIOTR KO-
PROWSKI + „młodymi wyga-
mi” DOMINIK WESOŁOWSKI, 

>>> c.d. ze str. 35

MICHAŁ STRAŃCZYK, ADAM 
BUCZMA, PAWEŁ BALCEROW-
SKI, SŁAWEK SZYMKOWIAK, 
bracia SŁAWEK i GGRZEGORZ 
MĄDEREK stanął na wysoko-
ści zadania. Z pewnością jeszcze 
dużo pracy przed tym zespołem, 
co pokazały mecze z zespołami 
TOP 6, gdzie momentami brako-
wało doświadczenia i piłkarskie-
go „cwaniactwa”, ale również by-
wały momenty, w których również 
pokazaliśmy jakość i drzemiący 
w zawodnikach potencjał.

Nie byłoby to możliwe bez wiel-
kiego zaangażowania i pracy zarzą-
du klubu w osobach panów LESZ-
KA STRAŃCZYKA i MACIEJA 
WESOŁOWSKIEGO, którzy po-
święcili dużo czasu do stworzenia 
optymalnych warunków trenin-
gowych oraz organizacji meczów 
mistrzowskich. Specjalne podzię-
kowania dla wiernych KIBICÓW, 
za wsparcie, obecność (niestety 
za płotem) i doping. DO ZOBA-
CZENIA NA WIOSNĘ (może już 
w normalnych warunkach).

Trener Krzysztof Bzdęga

Tradycyjnie już – 12 grudnia od-
był się doroczny Mikołajkowy 

Maraton Fitness. Tym razem – z po-
wodu pandemii – wydarzenie prze-
niosło się do Internetu i całość trans-
mitowana była na żywo, ONLINE 
na facebook’owym profilu organiza-
tora tego przedsięwzięcia – Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Kleszczewie. Dwie godziny zróżni-
cowanych ćwiczeń wypełniła Zum-

ba, trening wzmacniający i ćwicze-
nia zdrowego kręgosłupa. O dobrze 
zbilansowany zestaw zadań zadbały 
znakomite instruktorki – Justyna Ci-
chocka i Agnieszka Siudowska.

Udział w Mikołajkowym Marato-
nie Fitness był bezpłatny i skorzysta-
ło z tego za pomocą internetowych 
łączy jednocześnie około trzydzie-
stu osób.

MF

Internetowy Maraton Fitness 

Prowadząca ćwiczenia – Justyna Cichocka
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•	 Całkowita zmiana wyglądu ze-
wnętrznego jednostki, naprawa 
i wymalowanie elewacji.
Przed nami jeszcze sporo pra-

cy, dlatego w przyszłym roku pla-
nujemy dalsze prace remontowe 
z wykorzystaniem środków finan-
sowych z różnych źródeł. Chcieli-
byśmy podziękować firmie „Jan-
bud”, drukarni „Boltimor”, oraz 
firmie „Majster Meble” za nieod-
płatną pomoc przy remoncie.

Zarząd OSP Kleszczewo

NASZE SpRAWY / OGłOSZENIE

WIADOMOŚCI Z OSp KLESZCZEWO

Zakończył się kolejny etap 
prac remontowo – budow-

lanych budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kleszczewie. 
W tym roku sfinansowano cześć 
prac z pieniędzy, które otrzyma-
liśmy:
•	 z funduszu sołeckiego (sołectwo 

Kleszczewo)
•	  z Krajowego Systemu Ratowni-

czo – Gaśniczego
•	 od Darczyńców
•	 ze środków własnych

Zakres robót był ogromny, dlate-
go wiele prac wykonaliśmy własny-
mi rękami, przez co zrobiliśmy dużo 
więcej niż wcześniej planowaliśmy. 
Prace obejmowały miedzy innymi:
•	 Wyodrębnienie i wykonanie 

szatni na umundurowanie bojo-
we z wyposażeniem.

•	 Remont pomieszczenia z prze-
znaczeniem na siłownię.

•	 Remont pomieszczenia z prze-
znaczeniem na Biuro Zarządu 
OSP Kleszczewo.

Ciąg dalszy remontu strażnicy OSp Kleszczewo

Chcesz razem z nami pomagać, 
ratować życie ludzkie oraz 

mienie? Poszukujemy chętnych lu-
dzi (Pań oraz Panów), którzy chcie-
liby wstąpić w nasze szeregi OSP 
Kleszczewo

Zapraszamy chętnych w każ-
dą środę (godz 19:00) na naszą re-
mizę w Kleszczewie ul. Strażacka 
1 lub w dogodnym terminie wcze-
śniej ustalając pod numer telefo-
nu 660  672 041, 516 035 668 albo 
w wiadomości prywatnej na na-
szym fb.

Twoim marzeniem jest zostać STRAżAKIEM?
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WIADOMOŚCI STRAżACKIE

•	 26 października jednost-
ka OSP Kleszczewo otrzyma-
ła zestaw ratownictwa przed-
lekarskiego. Przekazanie 
nastąpiło przez fundatora ze-
stawów – KRUS, w obecności 
przedstawiciela Ministra Szy-
mona Szynkowskiego vel Sęk 
i Radnego powiatu poznańskie-
go Filipa Żelaznego.

•	 26 października jednostka 
OSP Kleszczewo została zadys-
ponowana do usunięcia gniaz-
da owadów błonkoskrzydłych 
w miejscowości Markowice.

•	 11 listopada jednostka OSP 
Kleszczewo została zadyspono-
wana do kolizji drogowej na au-
tostradzie A2 (177 km, kierunek 
Warszawa). W zdarzeniu bra-
ły udział dwa pojazdy ciężaro-
we. Brak osób poszkodowanych. 
Na czas działań autostrada w oby-
dwóch kierunkach była całko-
wicie zablokowana. Na miejscu 
także: JRG6, Oficer Operacyjny 
Miasta Poznań, Policja, Obsługa 
Utrzymania Autostrady.

•	 12 listopada jednostka OSP 
Kleszczewo została zadys-
ponowana do pożaru samo-
chodu osobowego na dro-
dze 434 Kleszczewo-Kostrzyn. 
Brak osób poszkodowanych. 
Na miejscu także: OSP Ko-
strzyn, Policja.

•	 13 listopada druhowie z OSP 
Komorniki wzięli udział w powi-
taniu nowego samochodu w jed-
nostce OSP Poznań – Krzesiny.

•	 23 listopada jednostka OSP 
Krzyżowniki – Śródka zosta-
ła zadysponowana do kolizji 
drogowej na autostradzie A2 
(185 km w stronę Warszawy). 
Brak osób poszkodowanych. 
Na miejscu także: OSP Klesz-
czewo oraz JRG6.

•	 27 listopada jednostka OSP 
Kleszczewo została zadys-
ponowana do wypadku dro-
gowego na autostradzie A2. 
Z początkowych informacji wy-
nikało, że zdarzenie jest na 176 
kilometrze w kierunku Świecka. 
Po przejechaniu danego odcin-
ka okazało się, że podana loka-
lizacja była błędna i i całe zajście 
ma miejsce na 167 km. Po doje-
chaniu na miejsce zastaliśmy dwa 
pojazdy biorące udział w wypad-
ku, samochód ciężarowy i osobo-

26 października – przekazanie zesta-
wu ratowniczego

11 listopada – kolizja na A2

23 listopada – kolizja na A212 listopada – pożar na DW 434



<<<

43

grudzień 2020 r. Nasze sprawy <<<

43

WIADOMOŚCI STRAżACKIE

27 listopada – wypadek na A2

12 grudnia  – wypadek na DW 434 między Nagradowicami a Krzyżownikami
29 listopada – wypadek w Nagrado-
wicach

wy. Jedna osoba została poszko-
dowana, przetransportowana 
do szpitala. Na miejscu także: 
JRG6, Policja, ZRM, Służba 
Utrzymania Autostrady.

•	 29 listopada jednostka OSP 
Krzyżowniki – Śródka zosta-
ła zadysponowana do wypad-
ku drogowego z udziałem sa-
mochodu osobowego na drodze 
między Nagradowicami, a Buga-
jem. Samochód uderzył w drze-
wo. Jedna osoba poszkodowana 
zabrana przez ZRM do szpita-
la. Na miejscu także: OSP Klesz-
czewo, ZRM oraz policja.

•	 12 grudnia jednostka OSP 
Krzyżowniki-Śródka zosta-
ła zadysponowana do wypad-
ku drogowego, w którym brał 
udział jeden samochód osobo-
wy. Zdarzenie miało miejsce 
na drodze wojewódzkiej 434 
między miejscowościami Na-
gradowice -Krzyżowniki. Jed-
na osoba poszkodowana prze-
transportowana do szpitala. 
Na miejscu także: OSP Klesz-
czewo,  JRG6, Policja, ZRM.
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radość na twarzach małych pa-
cjentów. Ofiarnością wykazali się 
również pracownicy i szefostwo 
firm, w których pracują nasi dru-
howie: Volkswagen Poznań, De-
ceuninck i Auto Compol SA Dzię-
ki wielkiej ofiarności i otwartości 
na potrzeby innych remiza w Ko-
mornikach została po raz kolejny 
dosłownie zasypana podarunka-
mi. Pakowanie zajęło cały tydzień 
i dzięki zaangażowaniu strażaków 
udało się spakować zabawki two-
rząc ponad 300 paczek pełnych 
niespodzianek dla najmłodszych.

WIADOMOŚCI Z OSp KOMORNIKI

Już po raz czwarty Stowa-
rzyszenie OSP GRS Straża-

cy Wspólnie przeciw Białaczce, 
do którego należy ośmioro stra-
żaków z OSP Komorniki zorga-
nizowało świąteczną akcję Paczka 
dla Dzieciaka na Święta od Stra-
żaka. Jej ideą od samego począt-
ku była zbiórka zabawek dla dzie-
ci spędzających świąteczny czas 
w szpitalu i ta idea, mimo trwa-
jącej epidemii, nie uległa zmianie. 
Do włączenia się w tę inicjatywę 
strażacy z Komornik zaprosili kil-
kanaście zaprzyjaźnionych jedno-
stek z Wielkopolski. Na to zapro-
szenie odpowiedzieli druhowie 
z jednostek OSP w Gowarzewie, 
Krzyżownikach – Śródce, Czmo-
niu, Szczytnikach (gmina Kór-
nik), Kociałkowej Górce (gmina 
Pobiedziska), Niepruszewie (gmi-
na Buk), Nekli, Wrześni, Orzecho-
wie, Czeszewie, Węgierkach, Mi-
łosławiu, Mikuszewie, Pyzdrach, 
Kaczanowie (powiat wrzesiński), 
Opatówku (powiat Kaliski), Pu-
dliszkach (powiat gostyński), Śro-
dzie Wlkp (powiat średzki) i Po-
znań – Krzesiny. W akcję włączyli 

się również mieszkańcy gminy 
Kleszczewo oraz instytucje: Urząd 
Gminy Kleszczewo, Zespół Szkół 
w Kleszczewie, Przedszkole „Pla-
styś” w Tulcach, 6. Gromada Zu-
chowa „Leśny Gawroszek” dzia-
łająca przy Przedszkolu „Wesoły 
Gawroszek” w Gowarzewie.

Wszystkie jednostki i instytucje 
zbierały w swoich siedzibach za-
bawki, książki, gry, artykuły szkol-
ne, plastyczne, niemowlęce oraz 
gadżety dla nastolatków. Wszyst-
ko to, aby wywołać świąteczna 

paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka
Serdecznie dziękujemy 

za to, że mieszkańcy naszej gmi-
ny po raz kolejny otwarli swo-
je serca. Za wszelką pomoc, 
entuzjazm i zaangażowanie stra-
żaków, władz i instytucji. Dzięku-
jemy za to, że pomimo trudnego 
czasu, potrafiliśmy okazać empa-
tię i hojność, na miarę naszych 
możliwości. Szczególne podzię-
kowania dla Pana Wójta, Bogda-
na Kemnitza, który wspiera nasze 
działania w tym temacie od sa-
mego początku, przekazując to-
rebki i gadżety.
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47‒77‒132‒90 lub tel. służb. 
519‒064‒677

•	 Dzielnicowy miejscowo-
ści Tulce: zastępstwo pełni st. 
sierż. Tobiasz Leśniarek. Dziel-
nicowy realizuje plan działa-
nia priorytetowego w zakresie 
ograniczenia przestępstw po-
legających na kradzieży pojaz-
dów na terenie miejscowości 
Tulce, tel. 47‒77‒132‒90 lub 
tel. służb. 786‒936‒066

Wszelkie osoby posiadające 
jakąkolwiek wiedzę na temat w/
wym. zdarzeń, a w szczególno-
ści kradzieży i kradzieży z wła-
maniem, proszone są o kontakt 
pod w/w numerami telefonów.

Sporządził:
mł. asp. Marcin Pakulski 

KRONIKA pOLICYJNA

•	 30.10.2020 r. na terenie au-
tostrady A2 funkcjonariusze 
WRD KMP Poznań dokonali 
zatrzymania osoby poszukiwa-
nej przez KRP Warszawa Praga-
-Północ.

•	 6.11.2020 r. w miejscowości 
Tulce funkcjonariusze KP Swa-
rzędz dokonali zatrzymania oso-
by poszukiwanej celem dopro-
wadzenia do Aresztu Śledczego. 
Postępowanie prowadzi KP.

•	 25.11.2020 r. w miejscowo-
ści Gowarzewo dotąd nieusta-
lony sprawca dokonał kradzieży 
pojazdu m-ki Citroen Berlingo, 
powodując straty w wysokości 
42700 zł. Postępowanie prowa-
dzi KP Swarzędz.

•	 od dnia 25.11.2020 r. 
do dnia 26.11.2020 r. w miej-

scowości Tulce dotąd nieustalo-
ny sprawca dokonał włamania 
do dwóch domów w budowie, 
a następnie kradzieży dwóch ko-
tłów gazowych, powodując stra-
ty w wysokości 16000 zł. Postę-
powanie prowadzi KP Swarzędz.

•	 2.12.2020 r. w miejscowości 
Tulce funkcjonariusze KP Swa-
rzędz dokonali zatrzymania 
sprawcy kradzieży zdrapek Lot-
to ze sklepu Żabka w Tulcach 
o łącznej wartości 3491 zł. Postę-
powanie prowadzi KP Swarzędz.

Uwaga, zmiana numerów tele-
fonów!
nUmeRy teleFonów 
kontaktowycH:
•	 Ogniwo Prewencji w Kleszcze-

wie przy ul. Sportowej 3, tel. 
47‒77‒132 90

•	 Komisariat Policji w Swarzędzu 
przy ul. Grudzińskiego 30a, tel. 
47‒77‒148‒00

Dzielnicowi na teRenie 
gminy kleszczewo:
•	  Kierownik Ogniwa Prewencji 

w Kleszczewie: mł. asp. Mar-
cin Pakulski, tel. 47‒77‒132‒90 
lub 519‒064‒718

•	 Dzielnicowy wszystkich miej-
scowości na terenie gminy 
Kleszczewo (z wyjątkiem miej-
scowości Tulce) st. sierż. To-
biasz Leśniarek. Dzielnicowy 
realizuje plan działania prio-
rytetowego w zakresie ogra-
niczenia ilości przestępstw 
polegających na kradzie-
ży pojazdów na terenie miej-
scowości Gowarzewo, tel. 

WIADOMOŚCI Z OSp KOMORNIKI

Finał świątecznej akcji Paczka 
dla Dzieciaka na Święta od Stra-
żaka w Wielkopolsce odbył się 13 
grudnia 2020. Dotychczas akcję 
tę kończyła wizyta w poznańskim 
szpitalu onkologicznym na ul. Szpi-
talnej, w tym roku jednak nie było 
to możliwe, ze względów na pan-
demię, jak również przebudowę tej 
placówki. Strażacy postanowili jed-
nak nie odpuszczać tej ważnej czę-
ści świątecznego czasu, dlatego za-
witali w progi szpitala dziecięcego 
na ul. Krysiewicza w Poznaniu. Zo-
stawili tam ponad 200 paczek, któ-
re w najbliższych dniach zostaną 
rozdane najmłodszym pacjentom 
przez personel szpitala. Niestety, 
w związku z trudnym czasem, nie 
było możliwości, aby mogli zro-

bić to osobiście. Jednakże zgod-
nie z tradycją, pod oknami obdaro-
wanej placówki pojawiły się wozy 
strażackie, a druhowie utworzyli 
wielkie strażackie serce, które biło 
w rytm dźwięków i świateł strażac-
kich. Przesyłali w ten sposób dzie-
ciom życzenia powrotu do zdrowia 
i wesołych świąt.

Udział w tym spotkaniu wzię-
li strażacy z Komornik, Czeszewa, 
Kociałkowej Górki, Czmonia, Ne-
kli, Opatówka, Miłosławia, Miku-
szewa, Kaczanowa, Krzesin, wolon-
tariusze Stowarzyszenia OSP GRS 
Strażacy Wspólnie przeciw Białacz-
ce, HKR Vermis z Dolnego Sląska 
oraz dzieci ze Szkolnego Koła Wo-
lontariatu działającego przy Szkole 
Podstawowej nr 6 w Poznaniu.

Po tym spotkaniu strażacy od-
wiedzili także Wielkopolskie 
Centrum Onkologii w Pozna-
niu, gdzie przekazali prezenty dla 
dzieci, które będą podczas świąt 
na leczeniu onkologicznym. Zo-
stawili tam również paczkę z za-
bawkami i artykułami plastycz-
nymi, które na stałe zostaną 
w pokoju zabiegowym. Centrum 
Wspierania Rodzin „Swoboda” 
w Poznaniu to ostatnia placów-
ka, do jakiej zawitali tego dnia. 
Przekazali tam artykuły plastycz-
ne, słodkości i owoce oraz sperso-
nalizowane niespodzianki dla wy-
chowanków.

Tego dnia strażacy z Komornik 
odwiedzili również kilkoro dzieci 
w ich domach, przywożąc im świą-

teczne podarunki. Między innymi 
zawitali u małej Mai z Markowic, 
dla której ta wizyta była ogrom-
nym zaskoczeniem. Otrzymane 
prezenty były wielką radością dla 
dziewczynki i jej brata.

Czas pandemii przyniósł spo-
wolnienie naszego życia, rezy-
gnację z wielu przedsięwzięć 
i planów. Nie spowodował jed-
nak rezygnacji z niesienia do-
bra i wywoływania dziecięcych 
uśmiechów. Czas świąt to czas 
dobroci i radości. Dziękujemy 
wszystkim, dzięki którym było 
to możliwe. Bo nie byłoby tej ra-
dości, gdyby nie mnóstwo ludzi 
o wielkich sercach.

Alicja Kucharska
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Stomatologia – protetyka

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

• Bezpłatne protezy (NFZ)
• RTG oraz pełen zakres  

usług odpłatnych.

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

Nagradowice 11, gmina Kleszczewo 
(budynek przychodni)

Poradnia  
Stomatologiczna  

SWARODENT
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ROZRYWKA

Poprawne rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres redakcji (podany w stopce) do 20 stycznia 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że prze-
słanie hasła jest równoznaczne zgodzie na wydrukowanie imienia i nazwiska zwycięzcy.

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali rozwiązanie krzyżówki. Nagrodę w postaci bonu o wartości 35 zł na usługi w Salonie Fryzjerskim – Solarium 
pani Justyny Ławniczak w Tulcach, ul. Fiołkowa 2, sponsorze nagrody, za nadesłanie poprawnego hasła z poprzedniego numeru „Człowiek z liściem na 
głowie”, wylosowała Karolina Matysiak z Tulec. Odbioru bonu można dokonać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tulcach, w godzinach jej pracy.

łAMIGłóWKI DLA NAJMłODSZYCH
1. Znajdź i zakreśl następujące wyrazy:
JAKUB, JAN, JUDA, KEFAS, MACIEJ, MATEUSZ, PIOTR, SZY-

MON, TOMASZ.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło – rozwiązanie.

J z s u   e  T A   M

Ś A  W z   s  J    N    B

   i Ę  N s   A  e O   u

J  u  d  A   F   i M   K

T  A M   e  C Y   A

T u  Ż  O K  A z   J

  P i  O  T R M     s

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

2. Rozwiąż sudoku:

5 3 8 6

7 4

6 7

4 3 1 8

9 2 4 5

5 7 3 9

9 4 8 1 3

1 7 6 5

8 1 7 6

KRZYżóWKA ŚWIąTECZNA




