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Każdego roku podczas ferii pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury w Kleczewie wyruszaja w małe 
„tournee” po gminie Kleczew. W tym 
roku odwiedziliśmy: Nieborzyn, Budzi-
sław Górny i Kościelny, Jabłonkę, Sła-

W rytmie dziecięcego 
karnawału

woszewo, Wolę Spławiecką, Danków, 
Sławoszewek i oczywiście Kleczew. 
W każdej miejscowości, do której dotar-
liśmy, nie zabrakło konkursów, zabaw, 
loterii fantowej i św. Mikołaja z prezen-
tami. Wszystkie dzieci otrzymały po-

częstunek w postaci pączków, fawor-
ków, ciepłego posiłku i napoju a to 
wszystko za sprawą pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich z wyżej wymienionych 
miejscowości. Jedynie w Sławoszewie 
współorganizatorem był również sołtys. 
Dużą atrakcją dla dzieciaków był na 
pewno występ iluzjonisty i wróżki Iwo-
ny, jak również program wykonany 
przez artystów pt. „Karnawałowe sza-
leństwo”. 

MS

Budzisław

c.d. na str. 27-28

Danków
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NA ŚWIECIE: Po-
cząwszy od obywateli 
państwa Kiribati na 
Oceanie Spokojnym, 
a skończywszy na 
mieszkańcach Honolulu na Hawajach święto-
wano nadejście Nowego Roku • Sąd admini-
stracyjny w stolicy Egiptu Kairze utrzymał 
rządowy zakaz zasłaniania twarzy przez stu-
dentki muzułmańską chustą – nihabem 
• W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich otwarto najwyższy wieżowiec na 
świecie – mierzący 818 metrów wysokości 
Burdż Dubaj • W wieku 93 lat zmarł na raka 
żołądka Japończyk Tsutomu Yamaguchi, jedy-
ny człowiek, który przeżył wybuchy bomb 
atomowych w Hiroszimie (gdzie przebywał 
w delegacji) i w Nagasaki (gdzie przez całe ży-
cie mieszkał) w sierpniu 1945 roku • W strze-
laninie pod kościołem w Nadż Hammadi 
w Egipcie zginęło sześciu Koptów – egipskich 
chrześcijan i muzułmański policjant, a cztery 
kościoły zostały podpalone w Malezji z powo-
du sporu o prawo chrześcijan do używania za-
strzeżonego wyłącznie dla muzułmanów sło-
wa „Allah” • Miała miejsce niegroźna awaria 
w Wołgodońskiej Elektrowni Atomowej w po-
bliżu Rostowa nad Donem w Rosji • Władze 
Iranu oskarżyły izraelski lub amerykański wy-
wiad o zabójstwo w zamachu bombowym 
50-letniego profesora Masuda Aliego Moham-
madiego, pierwszego irańskiego naukowca, 
który zdobył doktorat w fizyce jądrowej 
• W wyniku trzęsienia ziemi na Haiti zginęło 
ponad 210 tysięcy ludzi • Więzienie w Sincan 
niedaleko Ankary opuścił Turek Mehmet Ali 
Agca, zamachowiec na papieża Jana Pawła II 
z 13 maja 1981 roku • Premier Donald Tusk 
został laureatem przyznawanej przez władze 
niemieckiego Akwizgranu nagrody im. Karola 
Wielkiego za „niebanalną biografię w służbie 
wolności i demokracji oraz uznaniu szczegól-
nych zasług dla porozumienia i współpracy 
Polski z europejskimi partnerami” • Papież 
Benedykt XVI złożył wizytę w synagodze na 
rzymskim Zatybrzu • Sąd w stolicy Wietnamu 
Hanoi skazał na kary więzienia czterech dzia-
łaczy demokratycznych, którzy mieli spisko-
wać w celu obalenia rządu • Zgromadzenie 
Narodowe we Francji przyjęło projekt uchwa-
ły, w myśl której 40 procent członków rad nad-
zorczych spółek giełdowych i firm państwo-
wych mają stanowić kobiety • Prezydent Lech 
Kaczyński uczestniczył w Światowym Forum 
Ekonomicznym w szwajcarskim Davos 
• Prezydent USA Barack Obama wygłosił orę-
dzie o stanie państwa;
W KRAJU: Na zator tętni-
cy płucnej zmarł w aresz-
cie śledczym w Gdańsku 
Artur Zirajewski ps. 
„Iwan” – główny świadek 
oskarżenia w sprawie za-
bójstwa gen. Marka Papały • 47-letni ks. Jerzy 
Samiec z Gliwic został wyświecony na nowe-
go biskupa Kościoła luterańskiego w Polsce
• Prezydent Lech Kaczyński między innymi 
powołał 44-osobową Narodową Radę Rozwo-
ju i mianował trzech nowych ambasadorów:
w Kanadzie, W Wietnamie i na Łotwie • Po-
słowie Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa 
i Zbigniew Wassermann powrócili do sejmo-
wej komisji hazardowej • W wieku 93 lat 

S T Y C Z E Ń
2010

c.d. na str. 4

Rada Miejska w Kleczewie odbyła 
swoje posiedzenie „na roboczo” 

w sali kina „Zachęta” w Kleczewie, bo-
wiem w budynku dawnego Domu Kultu-
ry rozpoczęły się już prace remontowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej, 
p. Maciej Trzewiczyński otworzył obra-
dy. Po ustaleniu porządku przystąpiono 
do stałych punktów porządku obrad. In-
terpelacje i wnioski radnych: sprawę 
ewentualnej likwidacji lub przekształce-
nia filii Poczty Polskiej w Budzisławiu 
Kościelnym podniósł p. Józef Chojnacki. 
Wg wypowiedzi radnego, placówka pocz-
towa funkcjonowała już w Budzisławiu 
od 1946 r. jako samodzielna placówka. 
Obszar oddziaływania poczty jest dużo 
większy niż tylko Budzisław, bo z jej 
usług korzystają okoliczne miejscowości 
nie tylko z terenu gm. Kleczew. Radny 
wnioskował o interwencję w tej sprawie. 

Podczas tej sesji niewielka była ilość 
uchwał przedłożonych do podjęcia. Jedną 
z nich była uchwała w sprawie przyjęcia 
Planu Odnowy Miejscowości Słowiki, 
dokumentu planistycznego na lata 2010-
2018, który jest niezbędnym załączni-
kiem do wniosku o dofinansowanie 
z Unii Europejskiej na budowę świetlicy 
wiejskiej.

To dobra dla gminy wiadomość, że 
w budżecie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego są jesz-
cze środki na odnowę wsi. Ilość wnio-
sków i ich łączna wartość w uprzednio 
ogłoszonych konkursach znacznie prze-
kraczała zabezpieczenia środków z Unii 
Europejskiej. To trudne do pozyskania 
pieniądze, lecz spore doświadczenie gmi-
ny i fakt, że pojawia się możliwość dofi-
nansowania inwestycji już w tym roku 
nastraja optymistycznie. Budowa świetli-
cy będzie realizowana ze środków wła-
snych gminy, a ewentualne pozyskanie 
dotacji umożliwi znaczne zmniejszenie 
wydatków.

Oprócz ww. uchwały dotyczącej świe-
tlicy w Słowikach, radni podjęli uchwałę 
w sprawie odmowy przyjęcia uwzględ-
nienia do wezwania do usunięcia naru-
szenia interesu prawnego. 

Mieszkaniec gminy Wilczyn, p. Ma-
ciej Muzykiewicz, wezwał do usunięcia 
naruszenia interesu prawnego, które, zda-
niem skarżącego, powstał w wyniku 
uchwalenia przez Radę Miejską w Kle-
czewie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy i Miasta Kleczew. Pro-
test może wnieść zarówno osoba fizycz-
na, prawna czy jednostka organizacyjna 
– to niezbywalne prawo każdego; należy 
jednak wskazać, który przepis prawa zo-
stał naruszony i dowieść, że ustalenia stu-
dium naruszyły jego interes prawny. 
Skarga stwierdza jedynie, że poszerzenie 
odkrywki Jóźwin pole II B narusza inte-
res prawny p. Muzykiewicza jako rolnika 
prowadzącego duże specjalistyczne go-
spodarstwo rolne. Przedmiotowe grunty 
należą do Agencji Nieruchomości Skarbu 
Państwa, a p. Muzykiewicz jest ich dzier-
żawcą. Rada Miejska, mając na uwadze 
całą procedurę uchwalania Studium, 
przestrzeganie przepisów formalno 
– prawnych na każdym etapie uchwala-
nia, nie znalazła podstaw prawnych we-
zwania p. Muzykiewicza do zmiany bądź 
uchylenia przedmiotowej uchwały. 

Rada Miejska podjęła także uchwałę 
w sprawie zbycia prawa własności nieru-
chomości w drodze bezprzetargowej, 
uchwałę w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach po-
mocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie 
Regulaminu przyznawania nauczycielom 
dodatków i nagród. 

Z-ca Burmistrza, p. Stanisław Macie-
jewski, odpowiadając na interpelacje rad-
nego poinformował, że wniosek zostanie 
przekazany do odpowiedniego oddziału 
Poczty Polskiej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prze-
wodniczący Rady p. Trzewiczyński za-
kończył obrady sesji.

Uwaga:
Uchwały podejmowane na sesji dostęp-
ne są na stronach www.bip.kleczew.pl 
w dziale: Prawo lokalne.

admin.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej 
w Kleczewie

Priorytetową sprawą sesji zwołanej na 2. 02. 2010 r. było zatwierdzenie Planu Od-
nowy Miejscowości Słowiki na lata 2010 – 2018. Dokument ten umożliwia Gminie 
Kleczew aplikowanie o środki fi nansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, działanie Odnowa wsi, na budowę świetlicy wiejskiej w Słowikach.
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c.d. ze str. 3

zmarł w Warszawie znany podróżnik i filmo-
wiec Stanisław Szwarc-Bronikowski • Po raz 
osiemnasty grała Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy Jerzego Owsiaka, któremu Rzecz-
nik Praw Obywatelskich przyznał odznakę 
„Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”  
• Ministerstwo Finansów oszacowało, iż infla-
cja w grudniu 2009 roku wyniosła 3,5 proc.  
• Mieszkańcy Łodzi odwołali w referendum 
prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego 
• W XII Charytatywnym Balu Dziennikarzy, 
który odbył się w auli Głównej Politechniki 
Warszawskiej, między innymi wzięli udział 
prezydent Lech Kaczyński z małżonką • Pod 
numerem 116123 uruchomiony został ogólno-
polski telefon zaufania czynny od poniedział-
ku do piątku w godzinach 14-22 • Były pre-
mier Leszek Miller ponownie wstąpił do Soju-
szu Lewicy Demokratycznej • Zakłady Azoto-
we „Puławy” złożyły PKN Orlen warunkową 
ofertę zakupu włocławskich zakładów che-
micznych „Anwil” • Uroczyście obchodzono 
65. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau • Premier Donald 
Tusk oświadczył, że nie będzie startował w te-
gorocznych wyborach prezydenckich • We-
dług Głównego Urzędu Statystycznego wzrost 
PKB Polski w 2009 roku wyniósł 1,7 proc.  
• Romuald Koperski, muzyk i podróżnik  
z Gdańska, poprawił rekord Guinnessa, grając 
na fortepianie przez 103 godziny i 8 sekund; 
W REGIONIE: Jako 
pierwszy w 2010 roku  
w Koninie urodził się 
1 stycznia o godzinie 1.31 
chłopczyk Kamil – synek 
Marzeny i Waldemara Ko-
terskich • Po wystrzeleniu 
noworocznej petardy do-
szło do pożaru budynku go-
spodarczego w miejscowości Lipiny w gmi-
nie Osiek Mały • Samorządowcy z Wielko-
polski uczestniczyli w noworocznym spotka-
niu z marszałkiem województwa i wojewodą 
wielkopolskim • Setne urodziny obchodziła 
Bronisława Sobieraj mieszkająca obecnie  
w gminie Kramsk • W warsztacie Kopalni 
Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie to-
karka zmiażdżyła rękę 49-letniemu pracow-
nikowi, który nazajutrz zmarł podczas opera-
cji w szpitalu w Kaliszu • Sąd Okręgowy  
w Poznaniu zadecydował o trzymiesięcznym 
areszcie dla 41-letniego mieszkańca Olku-
sza, który we wrześniu 2000 roku ukradł  
z Muzeum Narodowego w Poznaniu obraz 
Claude’a Moneta „Plaża w Pourville”  
• Krzysztof Jarosz został nowym komen-
dantem wielkopolskiej policji • 16-letni 
uczeń przyszedł pod wpływem alkoholu do 
jednej z konińskich szkół • W 70. rocznicę 
uwięzienia biskupa Michała Kozala i z oka-
zji rozpoczęcia obchodów 720. rocznicy lo-
kacji miasta prymas Polski arcybiskup 
gnieźnieński Henryk J. Muszyński odprawił 
w Słupcy uroczystą Mszę św. • 35-letni 
mężczyzna zamordował w Gnieźnie swoją  
o 2 lata młodszą żonę i próbował spalić jej 
zwłoki • Koniński policjant ukarany został 
na służbie przez swoich kolegów mandatem 
za spowodowanie kolizji drogowej • Nad-
używający alkoholu 64-letni mieszkaniec 
Bierzwiennej Krótkiej w gminie Kłodawa  
i 56-latek z Przedcza zamarzli w swoich do-
mach • Mieszkańcy gminy Orchowo opo-
wiedzieli się w lokalnym referendum za bu-
dową na terenie gminy dwóch farm z 23 
wiatrakami.

Wybrał: (jag)

7 lutego 2010r., podczas uroczystej Gali 
Rozdania Nagród w Auli Uniwersyte-

tu Adama Mickiewicza w Poznaniu orga-
nizatorzy konkursu pod nazwą „Wielko-
polski Gospodarczo – Samorządowy HIT 
2009” ogłosili wyniki. Zwycięzcą XVI 
edycji została Gmina Kleczew a statuetkę 
oraz Akt Nadania Tytułu HIT 2009 w ka-
tegorii „Działania na rzecz kultury, edu-
kacji i sportu” odebrał pan Marek Weso-
łowski, Burmistrz Gminy i Miasta 
Kleczew.

Gmina Kleczew została zarekomendo-
wana do ww. konkursu przez pana Stani-
sława Bielika, Starostę Powiatu Koniń-
skiego. Honorowy patronat nad edycją 
2009 konkursu objął Przewodniczących 
Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego, Starosta Wrzesiński 
pan Dionizy Jaśniewicz.

Utytułowana Gmina

Wielkopolski Gospodarczo – Samo-
rządowy HIT ma już swoją kilkunastolet-
nią historię. Od połowy lat 90 był organi-
zowany tylko w Wielkopolsce, natomiast 
z końcem lat 90 obszar działania został 
poszerzony o region: kujawsko – pomor-
ski, lubuski i pomorski. Celem konkursu 
jest promocja najlepszych produktów, 
usług i dokonań firm, samorządów lokal-
nych oraz przedsięwzięć gospodarczych 
i ekologicznych regionu, powiatu i gmi-
ny. Organizatorami konkursu jest Agen-
cja Promocyjna „PUNKT S” siedziba  
w Pile oraz starostowie województwa 
wielkopolskiego. Konkurs jest rozgrywa-
ny w 7 kategoriach: produkcja, handel  
i usługi, rolnictwo i przetwórstwo żywno-
ści, ekologia, organizacja i zarządzanie, 
edukacja, kultura i sport oraz samorząd-
ność. 
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01.01.2010 – Sławoszewek; zatrzymano Wojciecha G., który 
kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości,
04.01.2010 – Kleczew, ul. 600-lecia; dokonano kradzieży 
z włamaniem do automatów gier losowych; straty co naj-
mniej 16 tys. zł,
05.01.2010 – Kleczew, teren KWB; Jacek Ch. uległ wypad-

kowi przy pracy w wyniku doznanych obrażeń zmarł,
23.01.2010 – Budzisław Kościelny; zatrzymano Pawła S., który wtargnął do cudzego 
domu,
26.01.2010 – Wielkopole; zatrzymano Dominika B., który kierował rowerem będąc 
w stanie nietrzeźwości oraz mimo orzeczonego zakazu,
28.01.1010 – Kleczew, ul. 600-lecia; w OSIR skradziono telefon komórkowy wart. 400 zł.

Nadkom. D. Pankiewicz

KRONIKA POLICYJNA

112
999
997
998

2 701 400
2 701 344

ZŁOMOWANIE 
POJAZDÓW

w celu wyrejestrowania 
(możliwy odbiór z miejsca).
Skup złomu, obsługa klima-

tyzacji, wulkanizacja, 
części z demontażu.
Budzisław Kościelny

tel. 063 26 81 001 • 607 
826 090 • 601 624 559

Zapraszamy !!!

Zaszczytny tytuł HIT 2009 stawowi 
zwieńczenie ogromnego wkładu pracy, 
a także znacznych nakładów finansowych 
kleczewskiego samorządu oraz poległych 
mu jednostek organizacyjnych na działal-
ność kulturalną, sportową i edukacyjną. 
Stanowi jednocześnie zachętę i motywa-
cję do sięgnięcia po kolejne laury m.in. 
HIT Bursztynowy czy Rubinowy w przy-
szłych latach.

UGiM

POGRZEBOWE 
24 h

Krzysztof Grudziński
ul. Leśna 29

62-540 Kleczew
Tel. 664 622 379
63 2 701 299

USŁUGI
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Narodowy Konkurs Ekologiczny 
„Przyjaźni Środowisku” organizo-

wany jest już od wielu lat pod Patronatem 
Honorowym Prezydenta RP. Organizato-
rem Głównym Konkursu jest Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 
5 lutego br. w Warszawie wręczone zosta-
ły statuetki i certyfikaty. Jednym z sze-
ściu Laureatów XI Edycji Konkursu 
w Kategorii „Samorząd Przyjazny Środo-
wisku”, podkategorii Gmina Przyjazna 
Środowisku”, został Urząd Gminy i Mia-
sta Kleczew. 

Celem konkursu jest: prezentacja zre-
alizowanych i ważnych z punktu widze-
nia społeczności danego regionu inwesty-
cji ekologicznych, promowanie postaw 
proekologicznych i wdrażanie przyja-
znych środowisku technologii, populary-
zacja inwestycji, ale również podejmo-
wanie działań na rzecz ochrony środowi-

Konkurs 
„Przyjaźni środowisku”

ska naturalnego i zaangażowanie w edu-
kację ekologiczną zarówno wśród dzieci 
i młodzieży, jak również wśród społecz-
ności lokalnej. 

Podmiot zgłaszający swoje uczestnic-
two w pierwszej kolejności dokonuje au-
toprezentacji, przedstawia rys historycz-
ny i ekologiczny regionu, a przede 
wszystkim musi szczegółowo opisać 
zgłaszane przez siebie przedsięwzięcie. 
W konkursie tym oparliśmy się na pro-
gramie selektywnej zbiórki odpadów 
„u źródła”. Opisaliśmy rozpoczęty już 
proces inwestycyjny zmierzający do zmi-
nimalizowania ilości składowanych od-
padów w kwaterze poprzez budowę no-
wej linii sortowniczej. Dużą uwagę 
zwróciliśmy na zainwestowanie gminy 
w ochronę powietrza. Byliśmy może je-
dyną gminą, w której znajduje się gaz 
ziemny bez doprowadzonego rurociągu 
(innowacyjność). Idąc dalej, zlikwidowa-

liśmy wszystkie należące do gminy ko-
tłownie opalane węglem, zastępując je 
olejowymi i gazowymi oraz jedną ko-
tłownią na zrębki (kompleksowość). 
Gmina rozpoczęła inwestowanie w odna-
wialne źródła energii poprzez budowę 
solarów słonecznych. Łączna powierzch-
nia istniejących solarów na dzień dzisiej-
szy wynosi 76 m2. Przy podejmowaniu 
decyzji o nadaniu tytułu Laureata, Kapi-
tuła brała pod uwagę skalę przedsięwzię-
cia, nowatorstwo, kompleksowość roz-
wiązań, a przede wszystkim wpływ na 
środowisko naturalne. Duży wpływ miało 
również prowadzenie działalności zwią-
zanej z edukacją ekologiczną, promocją 
ochrony środowiska i zdrowego trybu ży-
cia, organizacją imprez proekologicznych 
oraz podnoszeniem świadomości ekolo-
gicznej wśród społeczeństwa.

Ufamy, że wyróżnienie stanie się 
w naszej gminie motorem i czynnikiem 
mobilizującym do dalszego inwestowa-
nia w ekologię i podejmowanie coraz to 
nowych wyzwań z nią związanych 
i w tym roku uda nam się podtrzymać ty-
tuł Laureata.

UGiM

Zima starym dokucza, 
a młodych naucza …
Trafne polskie przysłowie o zimie, 

która w tym roku wyjątkowo daje 
nam w kość, nie zważając na globalne 
ocieplenie. Takie zimy zapadają w pa-
mięć – wspomina się przeżyte już zimy, 
porównując je. Zima zaskakuje? Nie są-
dzę, bo starsi już wiedzą że „Dłużej świat 
zima ziębi, niż lato ogrzewa”, że „Gdy nie 

wymrozi zima, sierpień zbierać co nie 
ma”, „Zima bez śniegu – lato bez chle-
ba”, „Kiedy ptaki w zimie śpiewają, to 
w maju im dzioby pozamarzają” i „Zima 
wieje, mróz się śmieje”. Młodzi na wła-
snej skórze uczą się szacunku do zimy, bo 
„Zima jest piękna do pewnego stopnia. 
Celsjusza” (Tadeusz Gicgier). 

W długie zimowe wieczory polecam 
lekturę przysłów, które gromadzą mą-
drość pokoleń; potrafią przepowiedzieć 
przyszłość, pogodę w lecie, urodzaj, a na-
wet określić płeć nienarodzonych jeszcze 
dzieci (!) „Gdy zima mocno rzeki lodem 
ścina, wiele ciężarnych ma w ten rok 
syna”.

Świat pod śnieżną czapą wygląda ład-
nie, ale uciążliwości zimowych to mimo 
wszystko nie rekompensuje. Obfite i dłu-
gotrwałe opady śniegu sparaliżowały 
funkcjonowanie całych regionów kraju. 
Nawet tereny o zwykle łagodnym prze-
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Grupa dzieci ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD 

w Kleczewie już niedługo będzie uczest-
niczyć w organizowanym Środowisko-
wym Sejmiku Dziecięcym w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Z Podwórka 

„Z Podwórka do Parlamentu”
do Parlamentu” pod hasłem „Dziecięcy 
świat bez przemocy”. Sejmik jest szcze-
gólną formą edukacji obywatelskiej kie-
rowanej do wychowanków TPD. Jest dla 
nich szansą aktywności, daje możliwość 
zdobycia doświadczeń i nauki nowych 

Jak Ośrodek pomaga mieszkańcom?
Pani Elżbieta Pasterska, Kierownik 

GOPS-u w Kleczewie: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie 
mając rozpoznanie co do potrzeb osób 
w trudnej sytuacji materialno-bytowej 
w okresie wzmożonych mrozów, zabezpie-
czył pomoc dla wszystkich trudnych przy-
padków, np. tam, gdzie miał miejsce brak 
opału. Na ten tylko cel Ośrodek Pomocy 
Społecznej wydał w miesiącach paździer-
nik – grudzień 2009 r. kwotę 39.000 zł dla 
65 najbiedniejszych rodzin. W styczniu 
tego roku zabezpieczono ogrzanie po-
mieszczeń dla 16 rodzin na kwotę 6.500 zł. 

Żadna rodzina czy osoba nieposiada-
jąca własnych zasobów finansowych oraz 
możliwości podjęcia zatrudnienia nawet 
w formie pracy dorywczej (bo i taką ofe-
rowała gmina przy odśnieżaniu ulic), nie 
pozostanie bez wsparcia w tak trudnym 
okresie, jakim jest zima.

admin.

biegu zimy były nawiedzone gwałtowny-
mi atakami mrozu, opadów śniegu i mar-
znącego deszczu. Kłopoty związane 
z mrozem i śniegiem dotykają wszyst-
kich; mamy więcej pracy związanej 
z utrzymaniem porządku na posesjach 
i chodnikach, dotarciem do pracy, do 
szkoły. Ciężka zima dotyka w sposób 
szczególnym osoby starsze, samotne, 
ubogie… Zapytaliśmy dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Kleczewie p. J. Bertholda o sprawy 
odśnieżania dróg i panią kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o działania na rzecz osób wymagających 
pomocy.

Panie Dyrektorze, przysłowie mówi, że 
gdy w Gromniczną (2 luty) jest ładnie, 
dużo śniegu jeszcze spadnie. Co Pan na to?

Pan Janusz Berthold, Dyrektor 
ZGKiM w Kleczewie: Odśnieżanie dróg 
i ulic traktujemy priorytetowo. Koniec 
roku ubiegłego i początek tego roku jest 

obfity w opady śniegu, nasze zaplecze 
sprzętowe jest wykorzystywane w 100 %, 
co więcej, podczas akcji wywożenia śnie-
gu z ulic i chodników, by udrożnić ruch, 
korzystaliśmy z usług miejscowych firm 
transportowych. Opady śniegu czasami 
są gwałtowne i odśnieżona droga za 
chwilę znów wymaga odśnieżania. Mamy 
zgłoszenia od pracownika Urzędu, sołty-
sów, radnych i mieszkańców, na które sta-
ramy się reagować w możliwie najkrót-
szym terminie. Te uciążliwości są okreso-
we i boryka się z nimi cały kraj. Chciał-
bym także nadmienić, że na terenie gminy 
są też drogi powiatowe i wojewódzkie, 
których odśnieżanie wykonują firmy, któ-
re podpisały umowy z Zarządem Dróg 
Powiatowych. Ta instytucja decyduje, 
jaki sprzęt, w jakim terminie i w jakiej ko-
lejności odśnieżać drogi będące w ich 
utrzymaniu.

Czy podczas tej zimy zwiększyła się 
liczba osób wymagających pomocy? 

Wszelkie informacje w siedzibie 
Miejskiego TBS Sp. z o. o. 
w Koninie, ul. 3 Maja 21, 

tel. (63) 245-75-41, 
501-450-515; 500-169-750

www.konin.pl/mtbs

NOWE 
MIESZKANIA 

NA SPRZEDAŻ:
KLECZEW, PL. KOŚCIUSZKI 1

– STARÓWKA

• mieszkania 1, 2-pokojowe, 
pow. od 33 do 48 m2

• 3 kondygnacje, budynek 
podpiwniczony,

• wideodomofony,

Delegaci kleczewskiego Ogniska na Środowiskowy Sejmik Dziecięcy

umiejętności społecznych. Wszystkie de-
baty sejmikowe odbywać się będą w kil-
ku etapach: miejskim i powiatowym 
– w marcu 2010, wojewódzkim – czer-
wiec 2010 i ogólnopolski – październik/
listopad 2010. Zapraszamy do współpra-
cy w projekcie. Być może w przyszłości 
ktoś z naszych młodych obywateli zaj-
mie znaczące miejsce w polskim parla-
mencie.

ŚOW

7



Jak zostać odbiorcą 
gazu ziemnego?
Krok po kroku

KROK 1:
Pobranie i złożenie przez Klienta wnio-
sku o określenie warunków przyłącze-
nia do sieci gazowej

Klient pobiera druk wniosku w naj-
bliższym Biurze Obsługi Klienta (Konin: 
ul. Zakładowa 13 a, tel. (063 24 66 420) 
lub ze strony www.pgnig.pl. Wypełniony 
wniosek składa osobiście lub przesyła 
pocztą. Na druku wniosku zawarte są in-
formacje na temat innych dokumentów 
niezbędnych do załatwienia dalszych for-
malności. 

Pracownicy Biur Obsługi Klienta są 
przygotowani, aby pomóc naszym Klien-
tom wypełnić wniosek o określenie wa-
runków przyłączenia do sieci gazowej.

KROK 2:
Określenie warunków przyłączenia do 
sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomicz-
ne warunki dostarczania paliwa gazowe-
go, kaliski oddział Wielkopolskiej Spółki 

Gazownictwa wydaje warunki przyłącze-
nia do sieci gazowej w terminie nie dłuż-
szym niż:
– 30 dni dla I grupy przyłączeniowej 

(Klienci deklarujący pobór paliwa ga-
zowego w ilości nie większej niż 
10m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy)

– 60 dni dla II grupy przyłączeniowej 
(Klienci deklarujący pobór paliwa ga-
zowego w ilości 10m3/h w przeliczeniu 
na gaz ziemny wysokometanowy).
Warunki przyłączenia do sieci gazo-

wej są ważne przez okres roku od dnia ich 
wydania.

KROK 3
Pobranie i złożenie przez Klienta wnio-
sku o zawarcie umowy o przyłączenie 
do sieci gazowej

Złożenie wniosku o zawarcie umowy 
o przyłączenie do sieci gazowej jest ko-
nieczne w przypadku, gdy Klient we 
wniosku o określenie warunków przyłą-
czenia do sieci gazowej wybrał opcję 
zawarcia umowy o przyłączenie w ter-
minie późniejszym. Wówczas wraz 
z warunkami przyłączenia do sieci ga-
zowej otrzymuje wniosek o zawarcie 
umowy przyłączeniowej. Wypełniony 
wniosek Klient składa osobiście lub 
przesyła pocztą na adres właściwego 
Biura Obsługi Klienta. 

KROK 4
Zawarcie umowy o przyłączenie do sie-
ci gazowej

Na podstawie wniosków kaliski od-
dział Wielkopolskiej Spółki Gazownic-
twa przygotowuje projekt umowy o przy-
łączenie do sieci gazowej. Projekt umo-
wy Klient może odebrać osobiście w Biu-
rze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą 
na wskazany adres do korespondencji. 
Klient podpisuje umowę przyłączeniową, 
akceptując tym samym warunki umowy, 
w której określone są m.in. nakłady na 
przyłączenie, wysokość opłaty przyłącze-
niowej, obowiązki stron umowy oraz ter-
min realizacji inwestycji.

KROK 5
Zawarcie umowy kompleksowej do-
starczania paliwa gazowego

W celu zoptymalizowania procesu 
przyłączenia do sieci gazowej, PGNiG 
SA proponuje swoim Klientom zawarcie 
umowy kompleksowej dostarczania pali-
wa gazowego już na etapie zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci gazowej 
oraz na etapie realizacji budowy/rozbu-
dowy instalacji gazowej. Zawarcie umo-
wy kompleksowej dostarczania paliwa 
gazowego gwarantuje Klientowi nie-
zwłoczne uruchomienie dostarczania pa-
liwa gazowego po zakończeniu realizacji 
inwestycji przyłączenia do sieci gazowej 
i po zakończeniu budowy/rozbudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej.

Umowa kompleksowa dostarczania 
paliwa gazowego obowiązuje od momen-
tu podpisania. Dostarczanie paliwa gazo-
wego i naliczanie opłat za pobrane paliwo 
gazowe będzie następowało z dniem za-
instalowania układu pomiarowego.

KROK 6
Realizacja umowy o przyłączenie do 
sieci gazowej oraz realizacja budowy 
instalacji gazowej

Na tym etapie, na bazie zawartej umo-
wy strony realizują inwestycję:

Klient przygotowuje miejsce do za-
montowania kurka głównego lub punktu 
redukcyjnego (zgodnie z wydanymi wa-
runkami przyłączenia do sieci gazowej 
i projektem instalacji gazowej) oraz reali-
zuje budowę instalacji gazowej (od kurka 
głównego do odbiorników paliwa gazo-
wego), w tym montaż odbiorników pali-
wa gazowego, szafek na kurek główny 
i układ pomiarowy np. gazomierz.

Kaliski oddział Wielkopolskiej Spółki 
Gazownictwa przystępuje do realizacji 
procesu przyłączenia do sieci gazowej 
zgodnie z zawartą umową o przyłączenie 
do sieci gazowej.

KROK 7
Uruchomienie dostarczania paliwa ga-
zowego

W celu uruchomienia dostarczania pa-
liwa gazowego Klient przekazuje osobi-
ście lub przesyła pocztą do Biura Obsługi 
Klienta zgłoszenie gotowości instalacji 
gazowej do napełnienia gazem. Po do-
starczeniu tego dokumentu następuje 
montaż układu pomiarowego, napełnie-
nie instalacji gazem i uruchomienie do-
stawy paliwa gazowego. Od tego mo-
mentu Klient może korzystać z gazu 
ziemnego zgodnie z zawartą umową.

Dział Marketingu i Rozwoju
Gazownia Kaliska

Tym z Państwa, którzy jeszcze nie są użytkownikami gazu ziemnego, 
a chcieliby dołączyć do grona naszych odbiorców, przedstawiamy procedurę 
przyłączeniową – od momentu złożenia przez Klienta wniosku o przyłączenie do 
sieci gazowej, do momentu rozpoczęcia korzystania z gazu ziemnego.

Zapraszamy do Skupu 
Trzody Chlewnej i Bydła

Tręby Nowe
Sylwester Woźniecki

Tel. 668 136 113
 52 568 05 69

Skup czynny:
w każdy wtorek

w godz. 7.30 -9.00
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Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości 

W Y K A Z
lokali przeznaczonych do używania na podstawie umowy najmu

Informacje o lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze
przetargów nieograniczonych (licytacji):
1. Położenie lokali:
–  parter i piwnica budynku Domu Kultury w Kleczewie ul. 600-lecia 33, 

(Osiedle Górnicze).
2. Powierzchnia lokali przeznaczonych na wynajem i przeznaczenie;

Nr lokalu Powierzchnia [m2] Przeznaczenie

0,3 53,4 handlowo-usługowy

0,17 40,3 handlowo-usługowy

0,18 41,4 handlowo-usługowy

0,19 32,8 handlowo-usługowy

0,20 37,5 handlowo-usługowy

-1.3
-1.2
-1.15

16,0
109,5
224,5

zaplecze baru / kawiarni
bar / kawiarnia 

kręgielnia

Opis lokalu: 
stan wykończenia i wyposażenia lokalu:
• posadzki – betonowe; 
• ściany nieotynkowane; 
• instalacja wod kan i elektryczna – wyprowadzone punkty poboru
• instalacja grzewcza – grzejniki Cosmo Compakt – ilość dostarczo-

nego ciepła opomiarowana; 
• drzwi aluminiowe, okna PCV (dotyczy parteru),. 
4.  Stan prawny lokali użytkowych 
• lokale stanowią własność Gminy Kleczew, zarządzający całym 

obiektem M-GOK w Kleczewie. 
• lokale są wyposażone w instalację c.o., c.w.u. ze wspólnej sieci, oraz 

instalację elektryczną (dostawa energii elektrycznej na podstawie 
odrębnej umowy z Zakładem Energetycznym). 

5.  Przeznaczenie lokali użytkowych:
a/ lokale przeznaczony jest na działalność gospodarczą.
b/ z tytułu najmu i prowadzonej działalności, Najemca lokalu będzie 

zobowiązany do opłacania:
–  czynszu najmu, miesięcznie na podstawie faktury wystawionej 

przez wynajmującego, z góry do 15 dnia każdego kolejnego miesią-
ca kalendarzowego,

– kosztów centralnego ogrzewania wg ustalonej stawki za 1 m2 po-
wierzchni lokalu,

–  kosztów c.w.u. z.w. oraz ścieków wg zużycia (na podstawie liczni-
ków i obowiązującej stawki jednostkowej,

–  kosztów energii elektrycznej wg zużycia na podstawie licznika ener-
getycznego,

– z tytułu prowadzonej działalności, Najemca będzie zobowiązany do 
opłacania podatku od nieruchomości, na podstawie złożonej dekla-
racji, w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczew 
na dany rok podatkowy.

6. Cena lokalu użytkowego:
– stawka czynszu będzie odnosić się do powierzchni użytkowej lokalu,
– stawka wyjściowa czynszu do planowanego przetargu (licytacji) zo-

stanie określona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. 
8. Informacje dodatkowe:
– planuje się zawarcie umowy najmu na okres nieokreślony,
–  najemca zobowiązany będzie na własny koszt, własnym staraniem 

i na własne ryzyko przystosować lokal do prowadzenia działalności 
oraz uzyskać stosowne pozwolenia, opinie i uzgodnienia wraz  
z uzyskaniem stosownego pozwolenia na użytkowanie,

–  czynsz z tytułu najmu podlegał będzie waloryzacji wskaźnikiem wzro-
stu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez GUS.

–  dodatkowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Kleczewie w godz: od 730 do 1530 w Referacie 
PRI, telefon: 063 2700-936.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
 /-/ Marek Wesołowski

Kleczew, dnia 2010.02.01.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 25 marca 2010 roku (czwartek) 

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta 
w Kleczewie odbędzie się: 

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  

w Kleczewie, gmina Kleczew, przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

o niskiej intensywności z możliwością  
lokalizacji usług nieuciążliwych. 

LP. Oznaczenie 
ewidencyjne

Działki

Pow.
działki 

(m2)

Ogólna  
pow.  

działki

Numer księgi
wieczystej

Wartość
działki

Wysokość
wadium

1  2  3  4  5  6  7

1. 1004/25
1005/12

313
911

 1224 m2 KN1N/00069179/0
KN1N/00066130/4

33.440,00  2.000,00

2. 1020/18 671  671 KN1N/00053517/7 20.140,00  2.000,00

3. 1020/19 638  638 KN1N/00053517/7 19.150,00  2.000,00

1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które 
nie później niż 3 dni przed przetargiem wniosą wadium 
w Banku Spółdzielczym w Słupcy – Oddział w Kleczewie na 
konto Urzędu Gminy i Miasta Kleczew Nr 53 8542 0001 
3300 0169 0015 0893.

2.  Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej odbywać 
się będzie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego (licy-
tacji).

 Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników prze-
targu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości.

5. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez 
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwroto-
wi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia 
nieruchomości.

5. Stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z póz. zm.) od wartości 
nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu zostanie po-
brany podatek VAT w wysokości 22 %.

6. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu plus po-
datek VAT pobrany od wartości nieruchomości osiągniętej  
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
aktu notarialnego.

7. Dodatkowe informacje dot. warunków uczestnictwa w prze-
targu udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Kleczewie pokój Nr 202, telefon (063)2700937.

Osoba upoważniona – p. Krystyna Wieczorek

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zastrzega sobie prawo 
odwołania lub przełożenia przetargu informując o tym nie-
zwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.
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Młodzi, zdolni – niepokonani!
Jednym z ważniejszych wydarzeń  

w życiu szkolnym gimnazjalistów z Bu-
dzisławia Kościelnego jest uczestnictwo 
w zmaganiach ogólnopolskiego konkursu 
pn.: „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski”. Nie inaczej stało się i w bieżą-
cym roku szkolnym -  już w październiku 
odbyły się szkolne eliminacje do tegoż 
konkursu. Z uwagi, iż grupa uczniów 
chętnych do wzięcia udziału w tym kon-
kursie była dość duża  - przeprowadzone 
zostały dwa etapy eliminacji szkolnych. 
Pozwoliło to wyłonić cztery uczennice, 
które reprezentują naszą gminę w kolej-
nych zmaganiach konkursowych.  

Warto wspomnieć, że od 2009 r. Po-
widzki Park Krajobrazowy stracił miano 
najmłodszego w Wielkopolsce, bowiem 
w ubiegłym roku powołano kolejny – 13 
park krajobrazowy (Nadgoplański PK).  
Fakt ten skutkuje zwiększeniem ilości 
wiadomości, które muszą przyswoić 

Budzisławscy gimnazjaliści 
najlepsi!

uczestnicy tegoż konkursu. W roku szkol-
nym 2009/2010 odbywa się już IX edycja 
wspomnianego konkursu. 

Wyróżnieniem dla naszej szkoły jest 
fakt, że dyrekcja Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopol-
skiego z Poznania, jako miejsce organiza-
cji etapu parkowego (III etap, międzyg-
minny) wyznaczyła właśnie Gimnazjum 
w Budzisławiu Kościelnym. 

Z tego względu towarzyszące konkur-
sowi emocje były jeszcze większe, a po-
czucie, iż na wątłych barkach czterech 
uczennic leży pokładana nadzieja na 
obronę tytułu mistrza Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego powodowała, że budzi-
sławska drużyna przed konkursem była 
dość zestresowana. Jednakże ich wiedza  
i pełne zaangażowanie pozwoliły po raz 
kolejny pokonać inne drużyny z terenu 
parku i zająć zaszczytne I miejsce, które 
otwiera drogę do rywalizacji na poziomie 
wojewódzkim. 

W tym roku w organizację konkursu 
włączyły się dodatkowe instytucje z na-
szej gminy, poprzez ufundowanie nagród 
dla uczestników konkursu. Sponsorem 
nagród głównych był Burmistrz Gminy 
i Miasta Kleczew Pan Marek Wesołow-
ski. Sponsorami nagród dodatkowych dla 
uczestników konkursu i ich opiekunów 
byli dodatkowo:

Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Je-
ziorami” – skupiające działaczy z 5 gmin; 

Firma „Pro Scan” pani Marzeny Ja-
skólskiej z Kleczewa – oferującej usługi 
w zakresie serwisu i  sprzedaży sprzętu 
komputerowego  oraz prowadzącej punkt 
sprzedaży Orange.

Szkolny Sklepik Uczniowski z opieku-
nem panią Wandą Nowak. 

W czasie parkowego etapu konkursu, 
który odbył się w dniu 12 stycznia 2010 r., 
do zmagań konkursowych przystąpiło  
5 drużyn z terenu gimnazjów w Budzisła-
wiu Kościelnym, Powidzu, Ostrowitem, 
Kowalewie Opactwie i Witkowie. Z każ-
dego gimnazjum do konkursu przystąpiła 
drużyna składająca się z 4 uczniów. Na-
szą gminę reprezentowały uczennice  
z klasy III: Natalia Kowalska i Andżeli-
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ka Wygocka oraz uczennice klasy II 
– Patrycja Kamińska i Natalia Buła-
kowska.  Drużyna przygotowywana była 
do konkursu przez panią dr Marzena Fe-
dorowicz. Część pisemna konkursu roz-
poczęła się punktualnie o godzinie 10.00 
i trwała zgodnie z regulaminem 45 minut. 
Pytania konkursowe składały się z 2 czę-
ści – ogólnej, dotyczącej ekologii, sozo-
logii i ochrony środowiska, ale także  
i geografii oraz szczegółowej związanej  
z przyrodą i kulturą 13 wielkopolskich 
parków krajobrazowych. Maksymalnie 
każda drużyna mogła zdobyć 100 punk-
tów. W skład jury konkursowego weszły 
panie nauczycielki drużyn reprezentują-
cych poszczególne gminy. Z ramienia 
Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym 
rolę członka jury pełniła pani Hanka Pi-
larczyk.  

W czasie prac jury uczniowie uczest-
niczący w konkursie oraz wszyscy 
uczniowie budzisławskiego gimnazjum  
wysłuchali prelekcji pana Piotra Basiń-
skiego z ZPKWW w Poznaniu. Po pre-
lekcji ogłoszone zostały wyniki. Najwyż-
szą liczbę punktów zdobyła drużyna  
z Budzisławia Kościelnego z sumą 
69,75 punktów na 100 możliwych do 
uzyskania, zajmując I miejsce.  Na dru-
giej pozycji, podobnie jak w ubiegłym 
roku, uplasowali się gimnazjaliści z Ko-
walewa Opactwa, uzyskując łączną sumę 
59 punktów. Miejsce trzecie przypadło 
uczniom z gimnazjum w Witkowie  
z sumą punktów – 48,75. Czwarte miej-
sce zajęli uczniowie z gimnazjum w Po-
widzu,  uzyskując – 40,25 punktów, piąte 
miejsce zajęli uczniowie z gimnazjum  
w Ostrowitem z  sumą 35,25 punktów. 

Jak już wspomniano w tym roku wszy-
scy uczestnicy etapu parkowego zostali 
wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami 
oraz nagrodami książkowymi i drobnymi 
upominkami ufundowanymi przez: Bur-
mistrza Gminy i Miasta Kleczew, Stowa-
rzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami”, 
Firmę „Pro Scan” z Kleczewa oraz  
Szkolny Sklepik Uczniowski z Gimna-
zjum w Budzisławiu Kościelnym. 

Dyplomy i nagrody wręczone zostały 
uczestnikom przez zaproszonych na tę 
uroczystość gości – pana Stanisława Ma-
ciejewskiego  - zastępcę Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Kleczew  oraz panią  Marię 
Dobską - Dyrektora Biura Obsługi Szkol-
nictwa w Kleczewie.  Zaproszenie na na-
szą uroczystość przyjął też pan dr hab. 
Józef Chojnacki - Przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Urzędu Gminy 
i Miasta Kleczew. 

W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze 
raz serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy bezinteresownie włączyli się w or-
ganizację naszego konkursu oraz  życzy-
my naszej drużynie dalszych sukcesów  
w etapie wojewódzkim, który odbędzie 
się już 3 marca 2010 r.

***
W dniu 6 lutego br w Koninie odbył się 

etap okręgowy konkursu organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przy-
rody „Salamandra” . Tegoroczna edycja 
odbywała się pod hasłem: „Gatunki zwie-
rząt chronione w ramach sieci Natura 
2000”. Z  naszej gminy do konkursu za-
kwalifikowało się 5  uczniów z Gimna-
zjum w Budzisławiu Kościelnym. Rywali-
zacja konkursowa była bardzo duża, bo-
wiem w szranki w sumie stanęło ponad 40 
uczniów z całego powiatu. Najlepszą oka-
zała się uczennica klasy I budzisławskiego 
gimnazjum  - Edyta Szaur, która zajęła w 
tym konkursie I  miejsce. Z pozostałych 
osób dwie, niestety, z przyczyn losowych 
nie mogły wziąć udziału w etapie okręgo-
wym, natomiast pozostałe 2 uczennice za-
jęły odpowiednio – V miejsce (Patrycja 
Kamińska – klasa II) i  VI miejsce  (Nata-
lia Kowalska – klasa III). 

Edyta Szaur reprezentować będzie 
naszą gminę i powiat wraz z uczniami 
z Konina (II miejsce) i Słupcy (III miej-
sce) w etapie wojewódzkim, który odbę-
dzie się dnia 20 marca 2010 r. Trzymamy 
kciuki!!!

MF

KARPOWICZ FAMILY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Kleczewie  
zaprasza na

Koncert z okazji Dnia Kobiet
7.03.2009 godz: 1800

Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Kleczewie
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W dniu 2 lutego 2010 roku zmarł nasz 
najstarszy 

mieszkaniec gminy – stuletni 

Czesław Nowicki
z Józefowa
Rodzinie zmarłego 

wyrazy współczucia składają: 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kleczew,
Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie

Czesław Nowicki

Serdeczne podziękowanie rodzinie, 
sąsiadom, znajomym, 

Proboszczowi tutejszej Parafii,
panu Iwańskiemu z Zakładu Pogrzebowego
za udział i pomoc w ceremonii pogrzebowej

mojej matki

Śp. Anny Garstka
składa córka z mężem

Śp. Anny Garstka

S P R Z E D A M 

działkę mieszkaniową 
przy ul. Konwaliowej 

w Kleczewie
Tel. 721 148 539

ul. Białobrodzka 32 (koło szkoły podst.)
Karina Jaskólska – Młodzińska
Tel. 603 806 223
zaprasza:
Wtorek – 14.00-20.00
Środa – Piątek – 9.00 – 17.00
Sobota – 8.00-15.00

Oferujemy: strzyżenie, modelowanie, 
trwała Headlines, balejaż, 
farbowanie włoskimi farbami ¤ rmy Baccara,
Regeneracja włosów:
– z jedwabiem 
– reperująca
– maska odżywcza
– progresywna rekonstrukcja włosa
– kuracja wspomagająca leczenie wypadaniu włosów.

Uwaga: Przy każdym farbowaniu 
regeneracja z nawilżaniem gratis !

Salon Fryzjerski Damsko-Męski

Zakład Fr yzjerski

Katarzyna Grzelaczyk
Al. 600-lecia 5, Kleczew (koło 1001 drobiazgów)
Tel. 607 832 158
Zakład oferuje usługi w zakresie: 
stiling, upięcia, balejaże, farbowanie, 
strzyżenie: damskie, męskie i dziecięce.
Zapraszamy:
Pon. – 9.– 15.00
Wt –Sob. – 8.00 – 18.00

PROMOCJA: 
od 15 lutego do 15 marca 
– 15% upustu na każdy balejaż !!!
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Jak co roku w styczniową niedzielę robi 
się bardzo gorąco – gra Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy. Tym razem ze-
brane pieniądze przeznaczone są na po-
moc dzieciom z chorobami onkologicz-
nymi. Kwestujących na ten szczytny cel 
nie mogło zabraknąć również w Budzi-
sławiu Kościelnym. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Ko-
ścielnym zbiórkę pieniędzy rozpoczęli na 
terenie szkoły już w piątek. Potem mimo 
mroźnej, zimowej aury z ogromnym za-
pałem kwestowali na terenie Budzisła-
wia. Szczególnie w okolicy kościoła  
i sklepu Twój Market. Akcja zakończyła 
się późnym wieczorem. Grupa uczniów 
razem z opiekunami odwiozła zebrane 
pieniądze do sztabu, który mieścił się  
w Centrum Kultury w Kleczewie. Tam 
odbyło się wielkie liczenie. Właściciele 
puszek z ogromnym przejęciem czekali 
na podliczenie ich zawartości. Udało się 
zebrać 1612,17 zł i 3 euro. 

 Jak zwykle w tym dniu kwestujący 
spotkali się z ogromną życzliwością ze 
strony wszystkich, którym nie jest obojęt-
ny los chorych dzieci. Cieszymy się bar-
dzo, że w dzisiejszych niełatwych dla 
wielu czasach są ludzie, którzy potrafią 
się dzielić z innymi. Jeszcze raz serdecz-
nie dziękujemy za serdeczność, życzli-
wość, miłe słowa, wsparcie i to, że kolej-
ny raz byliście z nami. Serdeczne 
podziękowania należą się również na-
szym uczniom: O. Szymankowskiej,  
A. Czachracz, W. Popiołkowi, A. Matu-
szak, P. Rogalskiemu, A. Wiśnej, W. Bu-
dziak, D. Greficzowi, K. Gotowała  
i D. Radziejewskiej, którzy mimo zimna, 
padającego śniegu wytrwale kwestowali. 
Za uwiecznienie w obiektywie naszej ak-
cji dziękujemy niezastąpionemu szkolne-
mu fotografowi N. Dolasińskiemu. 

Opiekunowie SU i SK PCK 

Budzisław kwestuje dla chorych dzieci
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Zima dla nas nie jest straszna. Korzy-
stając z jej uroków, Szkoła Podsta-

wowa w Budzisławiu Kościelnym, we 
współpracy z miejscową Ochotniczą 
Straż Pożarną, 19 stycznia 2010 r. zorga-
nizowała kulig. Chętnych było tak wielu, 
że podzieliliśmy się na dwie grupy,  
a w każdej z nich aż dwa niekończące się 
zaprzęgi. Najpierw wyruszyły dzieci  
z klas I-III pod opieką pedagogów 
p. J. Rewers, p. E. Pogorzały, p. A. Bara-
nieckiej i p. Ł. Maciejewskiej. Potem  

„Z kopyta kulig rwie…” 
– i w stronę jeziora, z dziećmi z budzisławskiej podstawówki mknie.

w saneczkową dal pojechali uczniowie  
z klas IV –VI razem z nauczycielami p. L. 
Rębisz, p. U. Głombicką, p. M. Przygoc-
ką i p. C. Chojnackim. Nad całością czu-
wała dyrektor ZSP p. M. Brorzyńska.

Sznury sań sunęły zaśnieżoną drogą, 
z licznymi „wywrotkami”, w stronę 
Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach 
Starych nad jeziorem Budzisławskim. Sa-
neczkowy zaprzęg asekurowały dwa 
wozy strażackie. Po dotarciu na miejsce, 
na uczniów czekała kolejna atrakcja przy-

gotowana przez strażaków – ognisko  
i kiełbaski – nad zamarzniętym jeziorem. 
Panie ze szkolnej kuchni przygotowały ter-
mosy z gorącą herbatą i „biwak gotowy”.

 Po ciepłym posiłku dzieci wesoło ba-
wiły się przy ognisku, korzystały z zimo-
wych zabaw i wędrówek. Wróciliśmy, jak 
to w zimie, trochę zmarznięci, zaśnieżeni, 
ale zadowoleni. Taki kulig to wielka fraj-
da i wspaniała zabawa. 

Impreza nie byłaby tak udana, gdyby 
nie pomoc panów strażaków z OSP, a w 
szczególności ich prezesa p. Dionizego 
Kwiatkowskiego. Za wszystko serdecz-
nie Im dziękujemy.

Opiekunowie 
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Wróćmy jeszcze na chwilę do okresu 
bożonarodzeniowego, czasu w któ-

rym musi mieć miejsce wiele odruchów 
serca, czułych gestów a przede wszyst-
kim zrozumienia i opieki nad drugim 
człowiekiem. W tym czasie nikt nie po-
winien zostać sam. Niestety, na terenie 
naszej gminy jest wiele osób samotnych, 
którzy z wielu względów nie mogli usiąść 
z innymi do kolacji wigilijnej. Odczuwa-
ją oni więc szczególnie negatywnie wła-
sną samotność. Wiele osób jest również 
niepełnosprawnych, których niejedno-
krotnie świat zamyka się w czterech ścia-
nach. Wyjście poza nie jest dla nich 
„świętem”, na które z utęsknieniem cze-
kają. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu 
tych osób, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kleczewie Pani Elżbieta Pasterska 
wraz z Kierownikiem Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nieborzynie p. Aliną Wiń-
czą zorganizowały kolację wigilijną, dla 
wszystkich osób „w potrzebie”. Kolacja 
odbyła się 10.12 2009 roku w sali Cen-
trum Kultury w Kleczewie. Wzięło w niej 
udział 70 osób. 

Czas na piękne gesty
Ten „szczególny poczęstunek” zapo-

czątkowała słowem wprowadzającym 
pani Elżbieta Pasterska – Kierownik 
MGOPS. Przypomniała nam wszystkim 
o tradycji świąt – łamania się opłatkiem, 
dzielenia się tym co najlepsze w każdym 
człowieku. Zapewniła także zgromadzo-
nych o gotowości pomocy z własnej stro-
ny i pracowników socjalnych w rozwią-
zywaniu trudnych sytuacji ekonomiczno 
- bytowych i rodzinnych. Życzyła wszyst-
kim uczestnikom pogody ducha, wytrwa-
łości, miłości bliźniego a przede wszyst-
kim wiary w pomoc drugiego człowieka. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy 
i Miasta Kleczew pan Marek Wesołow-
ski, który w sposób szczególny w realiach 
dnia codziennego traktuje wszystkie oso-
by znajdujące się w wieku starszym oraz 
te, które nie z własnej woli posiadają róż-
ne dysfunkcje życiowe. Złożył wszyst-
kim zgromadzonym serdeczne życzenia  
i zapewnił, iż w każdej chwili służy 
wszystkim mieszkańcom gminy pomocą 
i zrozumieniem. Opłatek pobłogosławił 
Proboszcz parafii Kleczew Krzysztof 
Opioła. Nie zabrakło również Mikołaja, 

który nie reagował na błagalne prośby 
uczestników kolacji i każdy, kto otrzymy-
wał paczkę, musiał wykonać zadane mu 
polecenie – np. 10 przysiadów, wierszyk, 
kolęda, pajac. Było dużo śmiechu, ale  
i wiele łez wzruszenia, które okazywane 
były przede wszystkim przy pożegnaniu  
z organizatorami. Wzruszenie okazywały 
przede wszystkim osoby samotne – dzię-
kowały za przeżycie, jak mówili, „praw-
dziwej wigilii”.

Spotkanie nie byłoby jednak możliwe 
do zorganizowania bez wsparcia naszych 
lokalnych sponsorów, którzy swymi art. 
uświetnili poczęstunek. Do nich należą: 
p. Karol Białecki, p. Marek Kaluba  
i p. Janusz Ruszkowski, p. Tadeusz Bą-
kowski, p. Włodzimierz Jakubowski oraz 
Bank Spółdzielczy Kleczew. 

MGOPS pragnie im serdecznie po-
dziękować za otrzymane dary, które wy-
wołały prawdziwą radość uczestników. 

Wigilia dla osób samotnych i niepeł-
nosprawnych jest ważnym wydarzeniem 
lokalnym w naszej małej społeczności, 
gdyż nie tylko daje możliwość namiastki 
świąt wielu osobom, ale pokazuje światło 
innym, by nikt z nas nigdy nie zapomniał 
o drugim człowieku, a szczególnie tym, 
który potrzebuje wsparcia i pomocy

 Maria Kolasińska

15



4 lutego br., z niecodzienną wizytą, wybrał się bur-
mistrz p.Marek Wesołowski do państwa Kamili 

i Tomasza Krukowskich – mieszkańców Kleczewa. 
Otóż dnia 18 stycznia br. państwo Krukowscy zamel-
dowali swojego pierworodnego synka – Alana Klau-
diusza, który okazał się 10-tysięcznym mieszkańcem 
gminy Kleczew. „Okrągły” mieszkaniec przyszedł na 
świat 14 stycznia 2010 roku w Koninie. Po raz pierw-
szy w historii nasza gmina osią-
gnęła taką liczbę mieszkańców. 
Była to zatem okazja do złoże-
nia gratulacji dumnym rodzi-
com naszego bohatera. Bur-
mistrz wręczył Alankowi 
upominek i ryngraf z życze-
niami szczęśliwego dora-
stania w naszej gminie. 

Jest nas 10 tysięcy

świat 14 stycznia 2010 roku w Koninie. Po raz pierw-
szy w historii nasza gmina osią-
gnęła taką liczbę mieszkańców. 
Była to zatem okazja do złoże-
nia gratulacji dumnym rodzi-
com naszego bohatera. Bur-
mistrz wręczył Alankowi 
upominek i ryngraf z życze-
niami szczęśliwego dora-

W związku z powyższym przedsta-
wiam statystykę stałych mieszkańców 
gminy w poszczególnych miejscowo-
ściach i ulicach:
Adamowo  - 111
Alinowo  - 10
Bolesławowo  - 4
Budy  - 69
Budzisław Górny - 235
Budzisław Kościelny - 1292

Ulice:
Kaliska  - 289
Kleczewska  - 100
Kościelna  - 10
Księdza Rawickiego - 11
Księdza Żurańskiego - 7
Kwiatowa  - 65
Łąkowa  - 30
Pogodna  - 42
Polna  - 25
Składowa  - 14
Sportowa  - 50
Starowiejska - 20
Szkolna  - 241
Słoneczna  - 60
Słupecka  - 93
Świętych Pustelników - 5
Topolowa  - 57 
Torowa  - 15
Urbaniaka  - 12
Wilczyńska  - 146

Danków  - 99
Danków A  - 57
Dobromyśl  - 64
Genowefa  - 8
Grabce  - 9
Izabelin  - 29
Izabelin Kolonia - 80
Jabłonka  - 314
Janowo  - 31

Józefowo  - 84
Kalinowiec  - 52
Kamionka  - 111
Kamionka Kolonia - 45
Kleczew  - 4241
 Ulice:
 11 Listopada  - 1439
 50-lecia Kopalni Konin  - 41
 Akacjowa  - 20
 Aleja 600-lecia - 49
 Białobrodzka - 98
 Chopina  - 38
 Dębowa  - 26
 Fiołkowa  - 8
 Głogowa  - 7
 Hiacyntowa  - 6
 Jaśminowa  - 7
 Kasztanowa  - 40
 Kolejowa  - 95
 Konińska  - 99
 Konwaliowa  - 33
 Kościelna  - 90
 Krótka  - 1
 Leśna  - 213 
 Makowa  - 3
 Malinowa  - 19
 Nowa  - 50
 Ogrodowa  - 17
 Okrzei  - 46
 Piaski  - 3
 Plac Kościuszki  - 77
 Plac Piłsudskiego - 48
 Plac Wolności - 37
 Polna  - 37
 Poznańska  - 277
 Putza  - 290 
 Rutki  - 22
 Rzemieślnicza - 43 
 Różana  - 24
 Solidarności  - 9

 Sosnowa  - 63
 Stodolna  - 111
 Szkolna  - 142
 Słoneczna  - 64
 Świętej Barbary - 11
 Świętej Kingi - 59
 Targowa  - 1
 Toruńska  - 260
 Warszawska  - 127
 Wiatraczna  - 1
 Wjazdowa  - 5
 Wodna  - 2
 Żeromskiego  - 83
Koziegłowy  - 28
Łazy  - 37
Marszewo  - 193
Mieczysławowo - 39
Mikołajewo  - 18
Miłaczew  - 101
Nieborzyn  - 365
Nieborzyn Kolonia - 116
Przytuki  - 186
Roztoka  - 57
Skupne  - 36
Stogi  - 111
Szubianka  - 16
Słaboludz  - 1
Słaboludz Kolonia - 35
Sławoszewek  - 462
Sławoszewo  - 89
Słowiki  - 136
Tręby Nowe  - 79
Tręby Stare  - 75
Wielkopole  - 150
Wola Spławiecka - 69
Zberzyn  - 155
Zberzynek  - 85
Złotków  - 416

Opr. Jolanta Klauze
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Wybraliście Państwo naszą gminę 
na miejsce zamieszkania. Dla-

czego taka decyzja zamieszkania  
w Kleczewie? Czy może jakieś kon-
kretne powody, np, oferty zawodowe, 
zachwyt dla ziemi kleczewskiej?

Tak, był jeden główny powód, szukali-
śmy mieszkania. Rozglądaliśmy się 
wszędzie w okolicy naszego poprzednie-
go miejsca zamieszkania i poza nią. Ale 
jednak tu w Kleczewie wybór z wszyst-
kich ofert okazał się najbardziej atrakcyj-
ny.

Na pewno z żoną możemy powie-
dzieć, że ta decyzja była słuszna.

Ja, chociaż mam mało czasu, to w 
wolnych chwilach nie mogę sobie odmó-
wić jazdy na rowerze. W ten sposób po-
znaję zakątki miejsc w Kleczewie i, foto-
grafując, próbuję uchwycić za każdym 
razem inną formę tego samego krajobra-
zu.

Przyjście na świat synka okazało się 
nie tylko szczęściem prywatnym, ale 
także wspólnotowym – mamy 1O-
tysięcznego mieszkańca gminy! Czy ro-
dzice na tę okoliczność poczuli silniej-
szy związek z nowym miejscem za-
mieszkania?

Jak najbardziej. To podwójne szczę-
ście, że nasz syn został obdarowany przez 
los w tak wyjątkowy sposób.

My generalnie czujemy się dobrze  
w Kleczewie, nie zapominając oczywi-
ście o korzeniach rodzinnych.

Wydarzenie to spowodowało rzeczy-
wiście silniejszy związek z miejscem za-

Urodził im się „Dziesięciotysięcznik”

mieszkania, bo przecież wyróżnienie dla 
naszego syna Alanka to także wyróżnie-
nie dla nas.

Spotykamy się często z uśmiechnięty-
mi twarzami nie tylko rodziny, ale rów-
nież przyjaciół, znajomych, którzy z za-
chwytu gratulują. To bardzo miłe. Dzię-
kuję im za to.

Proszę opowiedzieć o uroczystym 
spotkaniu z Burmistrzem. Słyszałam, 
że złożył Państwu wizytę w czwartek,  
4 lutego.

Tak, oczywiście, to był wyjątkowy 
dzień, wspaniałe wydarzenie w uroczy-
stej oprawie. Usłyszeliśmy wiele cie-
płych słów ze strony Pana Burmistrza 
oraz pań przybyłych z Urzędu Gminy 
Kleczew.

Byłem niezwykle poruszony słowami 
kierowanymi do naszego synka oraz do 
nas rodziców.

Alanek, kiedy postawiłem w jego łó-
żeczku wyróżnienie i misia, które między 
innymi otrzymał od Burmistrza oraz gdy 
mówiłem mu o obecności u niego tak zna-
mienitych gości, uśmiechał się z dumą.

Również dla nas to wielki zaszczyt go-
ścić w naszym mieszkaniu przedstawicie-
li Urzędu Gminy Kleczew z Panem Bur-
mistrzem na czele. Bo pewnie przy na-
stępnych narodzinach naszej córki, tak 
myślę, nie będziemy mieli tyle szczęścia.

W tym miejscu chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować władzom Gminy 
Kleczew za tak wspaniały gest, który nas 
mile zaskoczył...

Wywiad z Kamilą i Tomaszem Krukowskimi

c.d. na str. 18
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Profilaktyka uzależnień 
– działalność Komisji w roku 2009
Początek roku jest tym czasem, gdy 

każdy z nas zastanawia się nad prze-
bytym rokiem, analizujemy przebyty 
okres – co w nim zrobiliśmy dobrze, a co 
źle, co więc warto zmienić w nadchodzą-
cym roku. Jednocześnie i z niecierpliwo-
ścią oczekujemy, co przyniesie nowy rok 
kalendarzowy, snujemy plany na przy-
szłość, liczymy, że ten nadchodzący czas 
będzie dużo lepszy od poprzedniego. 

Członkowie rodzin, w których wystę-
puje problem uzależnień także z nadzieją 
oczekują nowego roku. Przychodzi prze-
cież nowy czas, a więc może będzie ina-
czej, może w tym roku – „tata będzie 
trzeźwy, będzie można z nim normalnie 
porozmawiać, odczuć jego bliskość”. 
Mamy nadzieję, że sytuacja ta trwać bę-
dzie dalej – tata zobaczy swoją rodzinę  
i wreszcie będzie spokój w domu. Nieste-
ty – w wielu sytuacjach są to tylko na-
dzieje, alkoholik bez pomocy „osoby dru-
giej” nie podniesie się i nie stawi czoła 
problemom wynikającym z picia. Nic nie 
jest dla niego ważne, tylko kolejny dzień, 
w którym można wypić. Jedynym ratun-
kiem jest leczenie osoby uzależnionej  
i całej rodziny, o czym nieustannie infor-
mujemy za pośrednictwem pracowników 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, członków Komisji oraz pra-
cownika Punktu Konsultacyjnego. 

Wejście w nałóg człowieka jest, nie-
stety, bardzo szybkie i niezauważalne. 
Pijący ma świadomość swoich czynów, 
jednakże nawet w ostatniej fazie choroby 
uważa, że kontroluje swe picie, co jest 
ewidentnym zaprzeczeniem prawdy. Po-
dobnie jest z innymi używkami, takimi 
jak nikotyna czy narkotyki. Jedyną prostą 

radą, by nie występowały problemy zdro-
wotne i społeczne, jest po prostu stronie-
nie od wszelkiego rodzaju używek. 

Informują o tym wszystkie formy profi-
laktyki uzależnień, które na terenie gminy 
prowadzone są przez Gminną Komisję 
Profialaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Kon-
sultacyjny, szkoły podstawowe i gimnazja.

Gminna Komisja Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kleczewie pracowała w roku ubiegłym 
w oparciu o założenia zawarte w Progra-
mie działalności ww. Komisji na rok 
2009. Była nadzorowana przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Kleczew p. Marka 
Wesołowskiego, któremu w tym miejscu, 
w imieniu Komisji pragnę serdecznie po-
dziękować za wielki wkład pracy, zrozu-
mienie i pomoc w rozwiązywaniu wielu 
trudności dnia codziennego osób i rodzin, 
w których występuje choroba alkoholo-
wa. 

Swą działalność Komisja koncentruje 
na zagadnieniach profilaktycznych, jak  
i bezpośredniej pomocy rodzinom, w któ-
rych występuje problem uzależnień.  
W roku 2009 praca tej Komisji wyglądała 
następująco:

1.  Zredagowano i wysłano 27 wezwań do 
17 osób nadużywających alkohol w celu 
przeprowadzenia rozmów wyjaśniająco-
profilaktycznych. Powyższych rozmów 
odbyło się 5 z uczestnikami, którzy stawi-
li się na wezwania, 3 z nich zadeklarowa-
ła chęć leczenia.

Rodziny wzywanych osób w przewa-
żającej mierze nie interweniowały  

u członków Komisji o przeprowadzenie 
koniecznych rozmów, petenci byli wzy-
wani na wniosek Przewodniczącego.

Ponadto przeprowadzono indywidual-
nie przez Pełnomocnika i członków Ko-
misji 12 rozmów wyjaśniających z osoba-
mi współuzależnionymi – żonami alko-
holików, którym udzielono wskazówek  
w postępowaniu z osobami uzależniony-
mi, udzielono porad prawnych a także 
wsparcia psychicznego. W wyniku po-
wyższych rozmów do Prokuratury w Ko-
ninie wpłynęło 5 pozwów o przymusowe 
leczenie mężów.

2. Komisja sfinansowała działania profi-
laktyczne na rzecz młodocianych w po-
staci:
– zrefundowano zakupienie nagród dla 

finalistów Gminnej Międzyszkolnej 
Olimpiady o Zdrowiu dla szkół pod-
stawowych, która odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Kleczewie, 

– zrefundowano zakupienie nagród dla 
uczestników Wewnątrzszkolnej Olim-
piady o Zdrowiu dla Szkoły Podstawo-
wej w Sławoszewku,

– zrefundowano zakupienie nagród dla 
uczestników Międzygminnego Tur-
nieju świetlic szkolnych i środowisko-
wych przeprowadzonych na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Budzisławiu Kościelnym,

– zrefundowano zakupienie nagród dla 
laureatów Gimnazjalnej Olimpiady  
o Zdrowiu przeprowadzonej na terenie 
Gimnazjum Kleczew,

– zrefundowano koszty zakupienia na-
gród dla uczestników konkursu profi-
laktycznego „Nie używki, nie agresja, 

Spróbujmy zaprojektować życie Na-
szemu Malutkiemu Dziesięciotysięczni-
kowi. Jak Państwo wyobrażają sobie jego 
rozwój, o czym marzycie dla Alanka?

Na pewno na pierwszym miejscu na-
szemu synkowi stawiałbym rozwój w do-
brym zdrowiu. A co poza tym – trudno mi 
teraz powiedzieć, to jeszcze dziecko i nie 
wiem, jakie będzie miał zapatrywania, 
może muzyczne, których w pełni nie wy-
korzystałem, może architektoniczno  
– budowlane, które staram się rozwijać 
a może jeszcze w innym kierunku. Jeżeli 
to będzie mądry rozwój, na pewno mu  
w tym pomogę.

A jak chowa się w pierwszych miesią-
cach życia? Czy daje Państwu ,,wycisk”?

Od czasu do czasu daje popalić, ale 
gdyby był za spokojny, to byśmy się też 
martwili.

Najważniejsze, że jest zdrowy, ma się 
dobrze, jest słodziutki i nie można się na 
niego napatrzeć.

Hartujecie go Państwo spacerując  
w mrozach i śniegach?

Nie hartujemy go, bo te mrozy były 
dosyć dokuczliwe również dla nas. My-
ślę, że przyjdzie na to czas.

Zresztą te anomalia pogodowe są tak 
zdradliwe, że nawet my musimy uważać, 
aby się nie przeziębić.

Komu przypadła palma pierwszeń-
stwa w wychowywaniu dziecka?

Ta palma przypadła żonie. Dużo  
z Alankiem przebywa, tym bardziej, że 
jest karmiony naturalnie a tym samym sy-
nek czuje się bezpieczniejszy, bo potrze-
buje matczynego ciepła. Ja niestety nie 
mam możliwości spędzenia aż tak dużo 
czasu z nim we dnie, ale wieczorami za-
wsze spędzam z Alankiem jak najwięcej 
czasu.

Ale myślę, że w przyszłości znajdzie-
my z Alankiem wspólne zainteresowania 
i ta rola się odmieni.

 Rozmawiała Ewa Matyba

c.d. ze str. 17
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najważniejszy czas dla dziecka”, prze-
prowadzonego na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Budzisła-
wiu Kościelnym.
Szkoły podstawowe w ramach wła-

snych programów szkolnych przeprowa-
dziły wewnątrzszkolne pogadanki na te-
mat profilaktyki uzależnień, które odby-
ły się na godzinach wychowawczych 
oraz w ramach pracy świetlic środowi-
skowych.

3. Udzielono pomocy finansowej w po-
staci refundacji za przejazdy na terapię do 
Przychodni Leczenia Uzależnień i Współ-
uzależnień w Koninie dla 4 osób.

4. Wspólnie z dyrektorami szkół pod-
stawowych oraz Kierownikiem ŚOW 
TPD w Kleczewie zaplanowano i zorga-
nizowano półkolonie w 6 placówkach 
na terenie gminy dla dzieci, które  
z przyczyn ekonomicznych i rodzin-
nych nie mogły skorzystać z innych 
form wypoczynku. Zorganizowano je  
w szkołach podstawowych: w Kozie-
głowach, Kleczewie, Sławoszewku, 
Budzisławiu Kościelnym, Złotkowie 
oraz Środowiskowym Ognisku Wycho-
wawczym TPD w Kleczewie. Za trud 
organizacyjny oraz nadzór jeszcze raz 
w tym miejscu dziękujemy Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Kleczew p. Markowi 
Wesołowskiemu, jak również wszyst-
kim kierownikom placówek.

 
5. Sfinansowano, na wniosek Przewodni-
czącego Komisji p. Henryka Miderskiego 
w miesiącu grudniu doposażenie świetlic 
środowiskowych w materiały edukacyjne 
i stosowny sprzęt edukacyjny. 

6. Doposażono w stosowny sprzęt Punkt 
Konsultacyjny w celu zapewnienia lep-
szej pracy prowadzącej. 

7. Dofinansowano akcję „Lato” – kolonie 
organizowane przez Biuro Obsługi Szkol-
nictwa w Kleczewie. 

8. Zaopiniowano pozytywnie, po uprzed-
nim skontrolowaniu położenia – odpo-
wiedniej lokalizacji 2 punktów stałego 
sprzedaży napojów alkoholowych, w celu 
udzielenia zezwolenia na sprzedaż ww. 
napojów.

9. Zaopiniowano pozytywnie 19 zezwo-
leń jednorazowych na sprzedaż piwa  
w trakcie organizowanych na terenie gmi-
ny imprez o charakterze kulturalno-ro-
zrywkowym.

10. Komisja finansuje działalność 5 świe-
tlic środowiskowych zlokalizowanych 
przy szkołach (zatrudnienie wychowaw-
ców, wyposażenie, posiłek dla uczestni-
ków).

11. Komisja dotuje:
– działalność ŚOW TPD w Kleczewie
– działalność Komisariatu Policji w Kle-

czewie – (1/2 etatu policjanta). 

12. Komisja finansuje działalność Punktu 
Konsultacyjnego, którego pracownik za-
trudniony jest w pełnym wymiarze czasu 
pracy godzin. Oprócz działalności infor-
macyjno-edukacyjnej prowadzi on także 
Klub Integracji Społecznej. Prowadząca 
Punkt pełni rolę „lidera”.

W roku 2009, oprócz bieżącej działal-
ności Punktu, prowadząca przeprowadziła 
20 pogadanek w szkołach zlokalizowa-
nych na terenie gminy w temacie profilak-
tyki uzależnień oraz zdrowego trybu życia. 

13. Zostało zorganizowane i sfinansowa-
ne szkolenie przeprowadzone przez Wiel-
kopolską Fundację ETOH dla na temat; 
„Przemoc w rodzinie – budowanie lokal-
nego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, kompetencje i współpraca 
służb w ramach procedury niebieska kar-
ta”. W powyższym szkoleniu wzięli 
udział: członkowie Komisji, pracownicy 
socjalni MGOPS. 

14. Przygotowano i zrealizowano rajd ro-
werowy dla wszystkich mieszkańców 
gminy pod hasłem „Bądź trzeźwy na dro-
dze”, w którym zadeklarowało udział 182 
uczestników. Na mecie rajdu stawiło się 
158 rowerzystów oraz organizatorzy 
wraz ze służbami porządkowymi – ogól-
na liczba uczestników 200 osób. W tym 
momencie w imieniu Przewodniczącego 
Komisji p. Henryka Miderskiego pragnę 
serdecznie podziękować za pomoc w or-
ganizacji rajdu Burmistrzowi Gminy  
i Miasta Kleczew p. Markowi Wesołow-
skiemu, p. Annie Jabłońskiej, p. Danie-
owi Bednarkowi, p. Władysławowi Ko-
lińskiemu, p. Irenie Arend.
13. We wszystkich świetlicach środowi-
skowych działających przy szkołach pod-
stawowych oraz w świetlicy ŚOW TPD 
w Kleczewie zostały zorganizowane „ko-
lacje wigilijne”. Za trud poświęcony 
przygotowaniom serdecznie dziękujemy 
wszystkim kierownikom placówek.

Ponadto ze środków pozyskiwanych  
z wpływów za opłaty z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 

bieżącym został wydzielony budżet na re-
alizację programu przeciwdziałania nar-
komanii, nadzorowany przez MGOPS. 

Powyższa działalność skupiona jest 
głównie na działaniach profilaktycznych.

W tym zakresie przeprowadzono po-
gadanki przez prowadzącą Punkt Konsul-
tacyjny dla uczniów szkół podstawowych 
na tematy związane z narkomanią – for-
my uzależnienia, przemoc wynikającą  
z nadużywania narkotyków. Ponadto  
w ww. temacie prowadzone są we wszyst-
kich rodzajach szkół zajęcia wychowaw-
cze, pogadanki realizowane przez peda-
gogów o formach i rodzajach narkotyków.

Wspomagana jest bieżąca działalność 
świetlic środowiskowych, w których  
w sposób szczególny prowadzona jest 
profilaktyka narkotykowa.

Dofinansowano bieżącą działalność 
świetlic środowiskowych.

Sfinansowano przedstawienie profi-
laktyczno-wychowawcze dla uczniów 
gimnazjów.

Jak wynika z powyższego sprawozda-
nia, działalność Komisji na rzecz rodzin  
z terenu naszej gminy jest bardzo różno-
rodna. Mamy nadzieję, że w znacznym 
stopniu pomaga ona wszystkim miesz-
kańcom. Członkowie Komisji są otwarci 
na problemy ludzkie i służą radą i pomo-
cą w miarę własnych możliwości. 

Pragnę nadmienić, iż od 5.01.2009  
w Ośrodku Zdrowia w Kleczewie  
ul. Strażacka 1 – I piętro, działa Poradnia 
Leczenia Uzależnień i Współuzależnień 
finansowana z środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia pod kierunkiem mgr 
Piotra Pietrowa. Program leczenia w Po-
radni obejmuje opiekę medyczną, psy-
chologiczną i psychoterapeutyczną. Z po-
wyższą Poradnią Komisja ściśle 
współpracuje. Na jej rzecz zakupiono ze 
środków komisji stosowny alkomat. Za-
chęcamy wszystkie osoby potrzebujące 
pomocy do wizyty w ww. Poradni.

W imieniu Gminnej Komisji Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Kleczewie – Przewodniczą-
cego Komisji p. Henryka Miderskiego 
składam najserdeczniejsze życzenia no-
woroczne wszystkim mieszkańcom  
– przede wszystkim ciepła rodzinnego  
i bezpieczeństwa, nadziei na lepsze jutro  
i wiele optymizmu życiowego. Mamy na-
dzieję, ze nadchodzący nowy rok 2010  
w wielu rodzinach przyniesie samo do-
bro, które będzie procentowało w prawi-
dłowej egzystencji rodzin.

Pełnomocnik Komisji
 Maria Kolasińska
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Rywal Sokoła, Gopło Kruszwica, gra 
wprawdzie w klasie okręgowej, ale 

bodaj od dwóch lat mocno daje się we 
znaki ligowcowi z Kleczewa w czasie zi-
mowej przerwy. Zespól prowadzi trener 
Artur Polechojko z przeszłością II-ligo-
wą, a grają w nim piłkarze dobrze znani  
w Koninie z lepszych piłkarskich czasów, 
jak choćby Hanczewski, a poza tym  
w jego szeregach są ,,chłopy na schwał”. 
Żaden z piłkarzy Sokoła nie dorównywał 
im wzrostem.

– Gopło to naprawdę bardzo wyma-
gający, wybiegany i poukładany zespół. 
Gramy z nimi od pewnego czasu i za-
wsze zawieszają nam poprzeczkę nad-

Wygrali z Gopłem
spodziewanie wysoko. Tak było i tym ra-
zem na świetnie przygotowanym boisku 
we Włocławku. Muszę powiedzieć, że  
w lidze nie ma takich,,walczaków”, a już 
na pewno nie w naszej okręgówce – tak 
o rywalu powiedział trener Leszek Fin-
dling.

Jedynego gola w tym meczu zdobył 
doświadczony Waldemar Kruk, który po 
dobrej akcji całego zespołu, z pola karne-
go uderzył w długi róg.

Świetne zmiany dali Jankowiak i ju-
nior Bartosz Domaniecki, który zaimpo-
nował spokojem i przeglądem pola. Kilka 
jego podań było naprawdę na wysokim 
poziomie.

– Cieszę się, że mój zespół mógł za-
grać z tak wymagającym rywalem. Grali-
śmy bez Woźniaka, Krzyżanowskiego, 
Kierzka i bramkarza Kamila Czubaka. 
Taka gra była nam bardzo potrzebna. 
Gdybym miał kogoś wyróżnić, to bez wąt-
pienia Domanieckiego, Grzelaka i Janko-
wiaka oraz imponującego spokojem Da-
miana Augustyniaka – dodaje trener Fin-
dling 

JN
Sokół – Gopło 1:0 (1:0)
Bramka: Waldemar Kruk (35)
Sokół: Wiśny (46 Delwo), Podziński (60 
Kwiatkowski), D. Augustyniak, Śmiałek, 
Goiński (46 Stryganek), Pawlaczyk (46 
Jankowiak), Kamoda, Kruk (70 Doma-
niecki), Grzelak, Bryzgalski (46 Czap-
ski), Szymański 

Spory ruch kadrowy zapowiada się 
w czwartym zespole ligi Sokole Kle-

czew. Już wiadomo, że odejdzie kilku 
zawodników, ale kilku innych wzmocni 
kadrę zespołu Leszka Findlinga.

Sokół Kleczew, czwarty zespół ligi po 
rundzie jesiennej, w ramach przygotowań 
do rundy rewanżowej zaplanował roze-
granie sześciu meczów kontrolnych. So-
kół wznowił treningi 11 stycznia, a pierw-
szy sparing zagrał 30 stycznia w Budzi-
sławiu z ZKS Zagórów. Potem Sokół 
miał w planach gry z Gopłem Kruszwica 
(6.02) i Unią Swarzędz (13.02.). 

W przerwie zimowej w kadrze Sokoła 
będzie kilka interesujących zmian kadro-
wych. Będą wypożyczenia, powroty  
i odejścia. 

Do Kasztelanii Brudzew, na własną 
prośbę, na rundę wiosenną wypożyczony 
został Przemysław Skibiszewski, a do  
III-ligowej Calisii Kalisz odchodzi Da-
mian Markiewicz.

Wiosną w Sokole nie zagra też Michał 
Chmielcki. W jego przypadku nie było 
niespodzianki, ponieważ podpisał umowę 
na trzy miesiące rundy jesiennej i kon-
trakt wypełnił. 

– Do kadry Sokoła dołączy kilku no-
wych piłkarzy. Wraca dobrze znany  
w Kleczewie Mariusz Szymański, a poza 
tym trenują z nami bramkarz Kamil Czu-
bak ze Znicza Władysławów, Dawid Kie-

Zmiany w Sokole
rzek z ZKS Zagórów oraz Rafał Stadnik ze 
Sparty Oborniki i Artur Pawlaczyk z MSP 
Szamotuły. Trenuje z nami Błażej Podziń-
ski ze Zjednoczonych Rychwał, a od po-
niedziałku, 25 stycznia, jest z nami także 
Damian Augustyniak z Górnika Konin. 
Z Damianem mamy uzgodnione warunki 
gry w Sokole, ale teraz sam zawodnik 
musi załatwić kartę z Górnika. Od 23 do 
31 stycznia mieliśmy na obiektach OSiR-u 

w Kleczewie obóz dochodzeniowy z dwo-
ma treningami dziennie. W przerwie mię-
dzy zajęciami zawodnicy mieli posiłki,  
a więc cały czas byli do dyspozycji trene-
ra Leszka Findlinga – mówi Michał Wa-
sik, prezes Sokoła. 

Terminarz sparingów pozostałych do 
rozegrania:
–  20.2. Goplania Inowrocław – Sokół
–  27.2. Lechia Kostrzyń Wlkp – Sokół
–  06.03. Sparta Konin – Sokół

JN

Damian Augustyniak ma szansę na grę w rundzie wiosennej w Sokole Kleczew
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PIŁKA NOŻNA

TURNIEJ „1001 GRA”

Uczniowie klas I-III z pięciu szkół 
podstawowych wzięli udział w zna-

komitej zabawie sportowej, którą był tra-
dycyjny już Turniej,,1001 gra”.

Uczestnicy turnieju rywalizowali  
i znakomicie bawili się w hali OSiR 
w Kleczewie.

Juniorzy Sokoła wygrali III Mistrzo-
stwa KOZPN Juniorów Starszych  

o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Kleczew Marka Wesołowskiego.

– Najkrócej o grze i wynikach naszego 
zespołu można powiedzieć, że był poza 
zasięgiem naszych rywali. Sokół wygrał 
wszystkie mecze i z kompletem punktów 
awansował do finału – cieszył się po 
ostatnim meczu prezes Sokoła Michał 
Wasik. 

W meczu finałowym zespół Wojcie-
cha Bielawskiego pokonał Avans Górnik 
Konin 4:1. Wyniki pozostałych spotkań  
z udziałem Sokoła Kleczew: GKS Som-
polno 5:0, Kosynier Sokołowo 5:2, Spar-
ta Konin 6:2 i w finale z Górnikiem 4:1. 
Górnik wygrał 5:3 z SKP, Kasztelanią 4:3 
i Polonusem 2:1

Końcowa kolejność: 1. Sokół Kle-
czew, 2. Avans Górnik Konin, 3. SKP 
Słupca, 4. Sparta Konin, 5. Kosynier So-
kołowo, 6. Polonus Kazimierz Biskupi, 7. 
Kasztelania Brudzew, 8. GKS Sompolno.

Najlepszym zawodnikiem został wy-
brany Łukasz Pietrzak (Górnik). Królem 

Juniorzy mistrzami okręgu
strzelców został Patryk Dybalski – 8 bra-
mek (Sokół), a najlepszym bramkarzem 
wybrano Szymona Patrzykąta z Polonusa 
Kazimierz Biskupi. 

– Mój zespół zagrał bardzo dobrze tak-
tycznie. W pełni realizował założenia  
i grał z każdym meczem lepiej i za to mu 
dziękuję. Na szczególne, indywidualne 
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Sokół Kleczew, mistrz juniorów starszych KOZPN na rok 2010 z prezes Michałem Wa-
sikiem i trenerem Wojciechem Bielawskim

wyróżnienia zasłużyli także Bartosz Do-
maniecki, Patryk Dybalski i Kamil Kwiat-
kowski – powiedział trener Wojciech Bie-
lawski.

Sokół grał w składzie: Łukasz Korno-
wicz, Łukasz Przebieracz, Bartosz Doma-
niecki, Kamil Kwiatkowski, Patryk Dy-
balski, Rafał Czapski, Jakub Strugarek, 
Bartłomiej Budziak, Patryk Gorzeliński, 
Adam Dobrzycki, Piotr Gorzeliński, To-
masz Wiśniewski. 

JN

Ziemniaki, krety i żywy kosz
– W sumie rozegrano siedem kon-

kurencji, między innymi sadzenie 
ziemniaków, wyścig kretów oraz za-
bawę z nauczycielem pod intrygującą 
nazwą ,,Żywy kosz”. Zwyciężyła SP 
Kleczew przed SP Koziegłowy, SP 
Złotków, SP Budzisław Kościelny i SP 

Sławoszewek. Uroczystego podsumo-
wania zawodów i wręczenia pucha-
rów dokonał burmistrz pan Marek 
Wesołowski. Organizatorem turnieju 
był Międzyszkolny Klub Sportowy 
Gminy i Miasta Kleczew – powiedzia-
ła Anna Jabłońska, przewodnicząca 
Gminnej Rady Sportu.

JN

Uczestnicy turnieju,,1001 Gra” z burmistrzem Markiem Wesołowskim
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W poniedziałek, 18 stycznia zostały 
rozegrane III Mistrzostwa Gminy 

Kleczew w unihokeja dziewcząt szkół 
podstawowych. Na sali, w Koziegłowach 
spotkały się zawodniczki z trzech szkół: 
SP Kleczew, SP Koziegłowy (dwie dru-
żyny) i SP Sławoszewek (dwie drużyny). 
W sumie w turnieju wzięło udział pięć 
drużyn. Zawody zostały rozegrane syste-
mem ,,każdy z każdym”. Indywidualnie 
zawodnicy walczyli o tytuł Króla Strzel-
ców oraz Najlepszego Bramkarza turnie-
ju. Zawody zakończyły sie podwójnym 
zwycięstwem dziewcząt z Koziegłów:  
I miejsce zajęły dziewczęta z kl. V, II 
miejsce dziewczęta z kl. VI. Na najniż-
szym miejscu na podium stanęła drużyna 
Sławoszewek II, dalej Kleczew i Sławo-

Zainteresowanie
unihokejem

PIŁKA HALOWA

UNIHOKEJ

Już po raz dziewiąty do sportowej 
rywalizacji stanęli przyjaciele i znajo-
mi śp. Wł. Egierta. Uroczystego otwar-
cia zawodów dokonała córka, Magda-
lena Wozińska.

30.01.2010 o godz. 10:00 rozpoczął 
się kolejny turniej, do którego swój udział 
zgłosiło osiem drużyn. Drużyny te rozlo-
sowano do dwóch grup, w których roz-
grywały swoje mecze systemem „każdy 
z każdym”.
Grupa A: Górnik Konin, Kismet Ino-
wrocław, Polonia Golina, K.W.B Konin
Grupa B: Vitcowia Witkowo, G.K.S 
Bełchatów, Sokół Kleczew, Janowiec 
Wlkp.
Wyniki meczy Grupy A:
Górnik Konin – Kismet Inowrocław 6 : 2
Polonia Golina – K.W.B Konin 4 : 1
Górnik Konin – Polonia Golina 3 : 2
K.W.B Konin – Kismet Inowrocław 0 : 7
Górnik Konin – K.W B Konin 8 : 0
Polonia Golina – Kismet Inowrocław 2 : 3
wyniki meczy Grupy B:
Sokół Kleczew – Vitcowia Witkowo 1 : 0 
GKS Bełchatów – Janowiec Wlkp. 4 : 1
Sokół Kleczew – Janowiec Wlkp. 4 : 1
GKS Bełchatów – Vitcowia Witkowo 1 : 4
Sokół Kleczew – GKS Bełchatów 3 : 4
Janowiec Wlkp. – Vitcowia Witkowo 2 : 5

Przebieg IX turnieju piłki nożnej halowej 
oldbojów im. Władysława Egierta

W dalszej fazie zespoły, które zajęły 
dwa pierwsze miejsca w swoich grupach, 
grały w półfinałach o wejście do ścisłego 
finału. I tak drużyna z pierwszego miej-
sca z grupy A spotkała się z drużyną  
z drugiego miejsca z grupy B – drugi pół-
finał odwrotnie, pierwsza z grupy B za-
grała z drugą z grupy A. Zestawienie par 
półfinałowych i wyniki:
Górnik Konin – GKS Bełchatów 4 : 4 
w karnych (2 :0)
Vitcowia Witkowo – Kismet Inowro-
cław 4 : 3
w meczu o VII miejsce:
KWB Konin – Janowiec Wlkp. 3 : 0 (wal-
kower)
w meczu o V miejsce:
Sokół Kleczew – Polonia Golina 3 : 2

1 miejsce Vitcowia Witkowo

w meczu o III miejsce:
GKS Bełchatów – Kismet Inowrocław 3 : 4
w meczu o I miejsce:
Górnik Konin – Vitcowia Witkowo 0 : 1

Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i puchary. Wręczono 
także zawodnikom statuetki indywidual-
ne:
• najlepszy bramkarz – Jacek Wojdęcki 

Górnik Konin
• najlepszy zawodnik – Robert Górski 

GKS Bełchatów
• najlepszy strzelec – Janusz Grzegorski 

Kismet Inowrocław (8 bramek)
• najstarszy zawodnik – Jerzy Pielusz-

czak Janowiec Wlkp.
 DB
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W dniu 25.01.2010 na sali widowisko 
– sportowej w kleczewie w ramach 

ferii zimowych, rozegrany został II tur-
niej w tenisie stołowym szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Do zawodów 
przystąpiło niespełna 50 dzieci z gmin-
nych szkół. Zostały podzielone na trzy 
kategorie: pierwsza kategoria od I do IV 
klasy, druga od V do VI klasy i trzecia 
gimnazjum.

 Mecze rozgrywane były systemem 
„rosyjskim” do dwóch przegranych me-
czy, a przy mniejszej liczbie uczestników 
w danej kategorii – rozgrywki prowadzo-
no w systemie „każdy z każdym”. Mecze, 
zwłaszcza w starszych kategoriach wie-
kowych stały na wysokim poziomie, a fi-
nał gimnazjum chłopców rozstrzygnął się 
dopiero w tie-breaku.

Oto miejsca medalowe w poszczegól-
nych kategoriach:
szkoła podstawowa  
I – IV klasa chłopcy
I miejsce – Michał Malicki
II miejsce – Karol Kwiatkowski
III miejsce – Piotr Tomczak
szkoła podstawowa  
I – VI klasa dziewczęta
I miejsce – Karolina Malicka
(w tej kategori wystąpiła tylko jedna 
dziewczynka)
szkoła podstawowa  
V – VI klasa chłopcy
I miejsce – Bartosz Targas
II miejsce – Jakub Beginka
III miejsce – Krystian Świątek

gimnazjum dziewczęta
I miejsce – Katarzyna Witkowska
II miejsce – Marlena Zimnowoda
III miejsce – Martyna Koszula
gimnazjum chłopcy
I miejsce – Michał Górnik
II miejsce – Tomasz Wiśniewski
III miejsce – Krystian Mrówczyński

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
turnieju ciepły posiłek i napoje. 

W dniu 26.01.2010 na sali widowisko-
wo – sportowej w Kleczewie rozegrany 
został turniej w piłce siatkowej szkół 
gimnazjalnych. Do turnieju przystąpiły 
trzy drużyn: gimnazjum Wilczyn I, gim-
nazjum Wilczyn II i gimnazjum Kleczew. 
Drużyny grały systemem „każdy z każ-
dym”. Zwyciężyła drużyna Wilczyn  
II przed drużyną Wilczyn I. Gimnazjum  
z Kleczewa zajęło trzecie miejsce.

W dniu 28.01.2010 z powodu złych 
warunków atmosferycznych odwołany 
został turniej gminy szkół podstawowych 
w piłce nożnej halowej o puchar Burmi-
strza GiM Kleczew.

W dniu 29.01.2010 na sali widowi-
skowo – sportowej w Kleczewie już po 
raz kolejny zorganizowany został festyn 
kulturalno – sportowy dla dzieci ze świe-
tlic środowiskowych z terenu gminy 
Kleczew. Dzieci uczestniczyły w różne-
go rodzaju konkurencjach sportowo 
zręcznościowych. po zmaganiach spor-
towych otrzymały gorący posiłek oraz 
napoje.

DB

Tak było 
podczas sportowych ferii

szewk II. Najwięcej bramek, bo aż 14, 
zdobyła Natalia Staszak, następnie Nata-
lia Maciejewska – 13 i Kinga Arend – 12. 
Wszystkie zawodniczki są ze Szkoły 
Podstawowej w Koziegłowach. Najlep-
szą bramkarką została również zawod-
niczka z Koziegłów – Paulina Arend. 

Uroczystego otwarcia turnieju i wrę-
czenia nagród dokonała pani dyrektor 
Hanna Szczekocka. 

19 stycznia również w unihokeja do 
walki o tytuł mistrz przystąpili chłopcy. 
Tym razem w swoich murach gościnnie 
przyjęła ich dyrektor SP Sławoszewk  
p. Małgorzata Szczekocka. Do zawodów 
zgłosiło się siedem drużyn. I tym razem 
podwójnie zwyciężyli uczniowie ze SP w 
Koziegłowach. Klasyfikacja zespołowa 
przedstawia sie następująco: I miejsce 
Koziegłowy I, II miejsce Koziegłowy II, 
III – Sławoszewek I, IV Sławoszewek II, 
V – VII Kleczew, Sławoszewk III  
i Koziegłowy III. Najlepszym Strzelcem 
został Adrian Dranikowski– Koziegłowy, 
tuż za nim, bo tylko jedną bramkę mniej, 
zdobył Damian Kosińki z SP 
Sławoszewek. Najlepszym bramkarzem 
został Maciej Kowalczyk ze SP 
Koziegłowy.

Podsumowując te turnieje można jed-
noznacznie stwierdzić, że z roku na rok 
wzrasta zainteresowanie grą w unihokeja, 
dzięki temu podnosi się poziom za-
wodów. Przede wszystkim należy jed-
noznacznie stwierdzić, że został 
osiagnięty podstawowy cel, czyli akty-
wne i bezpieczne spędzanie czasu wolne-
go podczas ferii.

aj
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Dzieje ziemiaństwa kleczewskiego, 
zwłaszcza w XIX i XX w., są słabo 

udokumentowane i nieznane. Z byłych 
majątków ziemskich niewiele pozosta-
ło, dlatego też warto podjąć trud, aby 
ocalić od zapomnienia choćby żyjących 
w przeszłości na ziemi kleczewskiej 
przedstawi cieli tej klasy społecznej. 

Niewątpliwie jedną z najważniejszych 
i najbarwniejszych postaci okolicznego 
ziemiaństwa był Wacław Władysław Lu-
tostański herbu Jelita. Co prawda dyspo-
nujemy o nim tylko encyklopedycznymi 
wzmiankami, ale warto chociażby na ich 
podstawie przybliżyć jego postać.

Przodkowie Wacława Lutostańskiego 
byli czynnie zaangażowani w życie regio-
nu i kraju, m.in. uczestniczyli w obradach 
Sejmu Wielkiego. Przodkiem Wacława 
Lutostańskiego, który jako pierwszy 
osiadł w dobrach nie borzyńskich, był 
Bartłomiej Lutostański (ur. 24 III 1767 r. 
w Lutostaniu, zm. 21 X 1838 r. w Niebo-
rzynie). Około 1785 r. poślubił on Roza-
lię Sucharzewską. Ich synem był Józef 
Maciej (ur. 17 II 1804 r.). Po śmierci swo-
ich rodziców tenże odziedziczył majęt-
ność w Nieborzynie. Z małżeństwa  
z Anielą Goczałkowską, urodzoną ok. 
1815 r. w Złotkowie, miał dwoje dzieci: 
Władysława Edwarda (ur. 23 IX 1833 r. w 
Sługoci nie) i Lucynę Marię (ur. 27 VIII 
1842 r. w Nieborzynie). 

Wacław Lutostański urodził się 25 
września 1865 r. w Nieborzynie. Jego 
rodzi cami byli wspomniany Władysław 
Edward (1833-1895) i Walentyna Mlicka 
herbu Dołęga. 

Po trudnym okresie gospodarowania 
Władysław Lutostański zachował tylko 
rodzinny ma jątek w Nieborzynie. Wa-
cław Lutostański kształcił się wówczas  
w gimnazjum w Poznaniu. Po jego ukoń-
czeniu powrócił do Nieborzyna i przejął 
od rodziców majętność. Rodzinna po sia-
dłość wymagała wielu zmian. Kilka lat 
intensywnej pracy przyniosło pozytywny 
rezul tat. Jeszcze przed wybuchem I woj-
ny światowej Nieborzyn został zmelioro-
wany, co niewątpliwie przyczyniło się do 
podniesienia plonów. 

Wacław Lutostański rozumiał potrze-
by innych ludzi i środowiska, w którym 
przyszło mu żyć. W 1903 r. zaangażował 
się w tworzenie Kleczewskiej Straży 
Ogniowej (po jej utworzeniu był w latach 
1903-1912 członkiem Komisji Rewizyj-

nej). Z kolei w 1905 r. założył ochron kę 
dla pracowników majątku w Nieborzynie 
oraz oddał jeden z budynków na potrzeby 
szkoły. Od sierpnia 1911 r. był jednym  
z pierwszych akcjonariuszy założonego 
przez Kazimierza i Marię Kwileckich 
(właścicieli majątku Pątnów) Towarzy-
stwa Akcyjnego Cu krow ni i Rafinerii 
„Gosławice”. W skład pierwszego akcjo-
nariatu weszli oprócz Wacława 
Lutostańskie go (był członkiem pierwszej 
Komisji Rewizyjnej Towarzystwa), także 
inni naj więksi plan tatorzy buraków cu-
krowych z powiatu konińskiego i słupec-
kiego, m.in. Stanisław Ma giel ski z Ja-
błonki. 

Mniej więcej w tym samym czasie, bo 
w 1910 r., Wacław Lutostański działał 
jeszcze na innym polu, mało znanym  
i rzadko przywoływanym przez regionali-
stów, ale jakże ważnym dla regionu ko-
nińskiego. Otóż prowadził rozmowy  
z landratem powiatu witkowskiego  
w Wielkim Księstwie Poznańskim,  
a w ich wyniku zawarł porozumienie  
z tymże landratem w sprawie do pro-
wadzenia do Anastazewa linii kolejki wą-
skotorowej. Umowa zakładała, że  
w przyszło ści zo stanie pobudowana linia 
kolejowa wąskotorowa po stronie rosyj-
skiej w kierunku Kleczewa. Niestety, 
władze Królestwa Polskiego nie robiły 
nic w tej sprawie, dopiero udziałowcy 
Cu krowni i Rafinerii „Gosławice” podję-
li decyzję o budowie jakże ważnej wów-
czas dla re gionu konińskiego linii kolejo-
wej. 

Budowę kolejki o szerokości toru 750 
mm rozpoczęto w październiku 1911 r. 
Prace bu dowlane zakończono w listopa-
dzie 1912 r. Główna linia wiodła z cu-
krowni przez Pątnów, Kamienicę, Kazi-
mierz Biskupi, Jabłonkę, Danków, Złot-

ków, Nieborzyn do Adamowa. Po wsta ło 
również odgałęzienie z Jabłonki, przez 
Kleczew, Cegielnię, Sła woszewek, Góry, 
Kopy dłowo, do Wilczyna.

Główna linia kolejki kończyła się  
w Adamowie, nieopodal rosyjsko-pru-
skiego przejścia granicznego w Anastaze-
wie. Niewątpliwie wpływ na takie usytu-
owanie trasy kolejowej miał wzgląd na 
możliwość połączenia gosławickiej kolei 
z oddaną do użytku w październiku 1911 r. 
linią Anastazewo-Powidz, należącą do 
Witkowskiej Kolejki Powiatowej. Duży 
wpływ na projektowanie trasy miało rów-
nież położenie majątków ziemskich głów-
nych udziałowców cu krowni i jednocze-
śnie plantatorów, np. Wacława Lutostań-
skiego, czy Stanisława Magielskie go. 

Wacław Lutostański poślubił w 1910 r. 
Marię Dęmbską herbu Godziemba. Z ich 
związku urodziło się czworo dzieci: Wła-
dysław, Zofia, Jan i Jerzy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości Wacław Lutostański uczestniczył 
w podnoszeniu kultury rolniczej na wsi, 
m.in. odsprzedając w 1927 r. ok. 36 ha 
gruntów majątku Nieborzyn na rzecz 
upełnorolnienia małych gospodarstw.

Wacław Lutostański zmarł 24 sierpnia 
1935 r. Maria Lutostańska po śmierci 
męża zarzą dza ła majątkiem w Nieborzy-
nie do 1939 r. 

Maciej Grzeszczak 

Wacław Władysław Lutostański 
(1865-1935)
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Poziomo: 1. Podstawowy składnik komórki roślinnej i zwierzęcej, 5. Tkliwość, ser-
deczność, uczuciowość, 8. Pierworodny lub śmiertelny, 9. Przywódca partii politycz-
nej, 11. Miejscowość niedaleko Siedlec lub Białej Podlaskiej, 13. Dział medycyny zaj-
mujący się chorobami wewnętrz-nymi, 14. Miejscowość w Niemczech w pobliżu Hofu, 
15. Noszony na szyi przez katolików, 18. Dla myśliwego to jasna plama na zadzie je-
lenia, 19. Siły zbrojne państwa, 22. Trzygłowy pies pilnujący bram Hadesu w mitologii 
greckiej, 24. Można stanąć na jego wysokości, 27. Tworzą szkielet klatki piersiowej, 
28. Jednostka morfologiczna lub czynnościowa nerki, 30. republika w Rosji nad Mo-
rzem Białym, 31. Przyrząd do mierzenia, 32. Pełen powagi sposób mówienia lub pisa-
nia, 34. Walcowata łodyga roślin trawiastych, 37. Do wypicia po spóźnieniu się na 
przyjęcie, 41. Pochodzi z tartaku, 43. Miejscowość między Lęborkiem a Łebą, 
44. Uderzenie nogą, 46. Ba-sen z bieżącą wodą w łaźni żydowskiej, 47. Zabawa to-
warzyska lub rozgrywka pomiędzy zawodnikami, 48. Szpecące miejsce na powierzch-
ni czegoś, 49. wyznacza częściowo granicę między Ukrainą a Rumunia i Węgrami, 
50. Rzeka na granicy USA i Kanady;
Pionowo: 1. Solenizantka z 15 czerwca, 2. Awangardowy ruch literacko-artystyczny, 
którego głównym teoretykiem był Tristan Tzara (1896-1963), 3. Utwór literacki, mu-
zyczny lub plastyczny o elementach komicznie przejaskrawionych, 4. Jeden z najwy-
bitniejszych pisarzy włoskich i europejskich (1304-1374), 5. Coś o małej wartości, tan-
deta, 6. Uporządkowany szereg przedmiotów, zdarzeń, 7. Gwóźdź z szeroką, płaską 
lub wypukłą główką, 10. Mała miejscowość niedaleko Sztokholmu, 12. Związek che-
miczny powstały w wyniku oddziaływania na siebie kwasu i zasady, 16. Stopniowe 
zmniejszanie się objętości tkanki, narządu lub części ciała, 17. Miasto w południowo-
zachodniej Nigerii (Oyo), 20. Wynik odejmowania, 21. Przyprawa ko-rzenna, 22. War-
tość przedmiotu wyrażona w pieniądzach jako środku zastępczym, 23. Pierwiastek 
chemiczny o liczbie atomowej 75, 24. Przynosi komuś wstyd, kompromituje środowi-
sko, 25. Upominek, prezent, ofi ara, 26. Najdłuższa na Ziemi rzeka, 29. obszar w cen-
trum cyklonu tropikalnego, 32. Kobiecy ubiór domowy, 33. Rymowana zagadka, 

35. Porcja na przykład leku, doza, 36. Duży ptak przelotowy, pospolity w Eurazji i Afry-
ce Północnej, 37. Państwo w środkowej Afryce, nad Oceanem Atlantyckim, 38. Część 
marynarki, 39. Siła rozpędu, 40. Kolczyk lub broszka przypinana za pomocą specjal-
nego uchwytu, 42. Woreczek na pieniądze, 45. Oddział jazdy w wojsku rzymskim. 
Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło – stwierdzenie Milana Kundery, urodzonego 
w 1929 roku, pisarz czeskiego, od 1975 przebywającego na emigracji we Francji 
– które powstanie z liter z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu liczbami od 
1 do 46. Hasło, wraz z wyciętym z „Gazety Kleczewskiej” kuponem, nadesłać na kart-
kach pocztowych na adres Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie, 62-540 
Kleczew, Aleje 600-lecia 33 do dnia 5 marca 2010 roku.
Otrzymaliśmy 15 prawidłowych rozwiązań krzyżówki ze styczniowego numeru „Gaze-
ty Kleczewskiej”, której hasłem była sentencja Alberta Einsteina (1879-1955), znane-
go fi zyka, między innymi twórcy teorii względności: „Człowiek mądry widzi tylko tyle, 
ile powinien, a nie wszystko, co może zobaczyć”. W wyniku losowania nagrody, które 
odebrać można w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie, otrzy-
mują:
1. Maria Ziemniarska, Kleczew, ul. Okrzei 3
2. Eleonora Zagajewska, Budzisław Kościelny, ul.Łąkowa 13
3. Anna Powidzka, Danków A 10

 (jag)

K R Z Y Ż Ó W K A
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Koła Gospodyń Wiejskich 
w odsłonie świątecznej (fotografi czny reportaż)
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