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Uczczono Żołnierzy Wyklętych
W poniedziałek, 2 marca 2020 roku, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, dla uhonorowania bohaterów
antykomunistycznego podziemia, samorządowcy, kombatanci i harcerze złożyli
wiązanki kwiatów oraz znicze pod Tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych na Placu Niezłomnych w Kościanie.
Gminę Czempiń reprezentował Burmistrz
Gminy Czempiń Konrad Malicki oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czempiniu Łukasz Stasiak. UG

Zmarł Pan Włodzimierz Tyliński
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Włodzimierza Tylińskiego

Radnego Rady Miejskiej w Czempiniu w latach w latach 2010- 2014
oraz wieloletniego Przewodniczącego Zarządu osiedla nr 6.
Szanowanego Mieszkańca Gminy Czempiń.
Bliskim Zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Czempiniu
Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki oraz Przewodniczący Maciej Głochowiak
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Szanowni Pa�stwo!
Z okazji zbliżających si� �wiąt Wielkanocnych
pragniemy złoży� Pa�stwu najserdeczniejsze życzenia:
ZDROWIA I SPOKOJU.
Niech nadchodząca wiosna przyniesie wiar�� nadziej� i miło��.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu
Maciej Głochowiak

Burmistrz Gminy Czempi�
Konrad Malicki

samorząd

Burmistrz gościł nowego Komendanta i Zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP
10 lutego 2020 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak w imieniu Komendanta Głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka powierzył pełnienie obowiązków Komendanta
Powiatowego PSP w Kościanie st. bryg. Andrzejowi Zieglerowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
w Kościanie. Służbę Zastępcy Komendanta Powiatowego pełnił będzie kpt. Damian Gorwa.
Obaj Panowie gościli w piątkowe przedpołudnie 28
lutego 2020 roku u Burmistrza Gminy Czempiń. Podczas spotkania Konrad Malicki pogratulował strażakom
awansu zawodowego, podkreślając, że kredyt zaufania
jakim zostali obdarzeni jest dowodem wielkiego szacunku, uznania i wdzięczności dla bezinteresownej służby
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kościańskiego, Gminy Czempiń i wszystkich innych osób
przebywających na jej terenie. Burmistrz zadeklarował
także wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu
podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. UG
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ChampionMan Duathlon Czempiń
2020 przełożony
Drodzy Zawodnicy, Sponsorzy i Partnerzy, Wolontariusze i Przyjaciele.
Jak wiecie od wielu miesięcy pracujemy nad jubileuszową V edycją ChampionMan Duathlon Czempiń. Te wyjątkowe zawody, połączone z przygotowywaną wspaniałą fetą na pięciolecie, miały odbyć się już za miesiąc. ChampionMan Duathlon Czempiń to wspaniałe święto sportu, wyjątkowa rodzinna atmosfera zawodów, okazja do wspólnej zabawy dla kibiców, wolonatriuszy i sportowców.
Z wielkim niepokojem obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach sytuację związaną z epidemią COIVD-19. Mimo, że obowiązujące
ograniczenia prawne w organizacji imprez, nie sięgają obecnie daty zawodów, już od kilku dni jest dla nas jasne, że przeprowadzenie
zawodów w zaplanowanym terminie nie będzie możliwe.
Aby zachować to co w ChampionMan Duathlon Czempiń wyjątkowe, a nade wszystko, by zapewnić należyte bezpieczeństwo Wam
drodzy Zawodnicy, Sponsorzy i Partnerzy, Wolontariusze i Przyjaciele z niesłychanym bólem serca, ale też z olbrzymimi nadziejami
chcielibyśmy Wam ogłosić, że tegoroczna V edycja ChampionMan Duathlon Czempiń zostaje przełożona na dzień 19 września 2020.
Ustalając nowy termin zawodów braliśmy pod uwagę terminarz innych imprez, przede wszystkim multisportowych. Konsultowaliśmy
go z wieloma organizatorami, a w szczególności z Polskim Związkiem Triathlonu z uwagi na rangę Mistrzostw Polski.
Prosimy o wykazanie zrozumienia dla tej wyjątkowej
sytuacji. Wierzymy, że przez
ostatnie lata, kiedy wspólnie tworzyliśmy to wspaniałe wydarzenie sportowe,
dostarczyliśmy Wam wielu
niezapomnianych chwil i już
we wrześniu ponownie spotkamy się na starcie ChampionMan Duathlon Czempiń.
Liczymy na Was.

Szczegółowe informacje dla
osób, które wykupiły pakiety
startowe zostały opublikowane na stronie i profilu Fb
zawodów:
www.duathlonczempin.pl
htt p s : / / w w w. fa c e b o o k .
com/duathlonczempin/
Organizator Piotr i Izabela
Lisieccy PonoKai Sport &
Event
Partner Strategiczny Konrad Malicki Burmistrz Gminy
Czempiń
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Na Facebooku uruchomiono platformę,
gdzie można zamawiać różne produkty
i towary od lokalnych przedsiębiorców
Mając na uwadze ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa, postanowiliśmy zorganizować sieć łączności pomiędzy
lokalnym sprzedawcą a kupującym, by pomóc przetrwać te trudne
czasy.
Oddajemy w Wasze ręce platformę stanowiącą formę wymiany
kontaktów PRZEJDŹ
Mój e - Rynek Czempiń to narzędzie, gdzie spotyka się popyt
z podażą. To miejsce, gdzie możecie udostępniać kontakty do siebie i w efekcie realizować sprzedaż i zakupy z dowozami lub odbiorem u sprzedawcy. Korzyść jest obopólna. Sprzedawcy zyskują
rynek zbytu a kupujący unikają zatłoczonych marketów.
Jak to działa ?
➡Sprzedawcy: zgłaszacie się do nas pisząc komentarz pod zdjęciem w branży, w której prowadzicie handel (zdjęcia z podziałem
na branże dostępne są tu: https://m.facebook.com/media/set/…,
podajecie informacje o tym, w jakiej branży prowadzicie sprzedaż,
zostawiacie nr telefonu i czekacie na klientów.
➡ Klienci: jedyne, co musicie zrobić, to skontaktować się ze sprzedawcą z listy, zamówić towar i umówić się na formę płatności
i odbioru.
Zachęcamy do korzystania z platformy. Jednocześnie prosimy
o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.
Uważajcie na siebie ❤
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Funkcjonowanie Urzędu Gminy w czasie
epidemii
Wydarzenia ostatnich tygodni sparaliżowały życie społeczne i gospodarcze. Ogłoszony dla kraju 13 marca br. stan zagrożenia epidemicznego, od piątku 20 marca, został uznany przez rząd jako stan epidemii.
Od
pierwszych
dni
pojawienia
się
zagrożenia,
w Gminie Czempiń
sukcesywnie wdrażane są
działania, zgodne z zaleceniami
rządu oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego, mające na celu ograniczenie transmisji wirusa.
Musimy zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Na nowo
zorganizować codzienną przestrzeń.
Wiele instytucji i podmiotów wprowadziło ograniczenia w bezpośrednim dostępnie interesantów. Mimo tej trudnej sytuacji,
zarówno Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jak i Urząd Gminy w Czempiniu pracują nieprzerwanie. W Urzędzie Gminy w Czempiniu w celu
ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa przy dużym
zagęszczeniu pracowników podjęto decyzję zgodną z zaleceniami Ministra Zdrowia i obowiązującymi przepisami o ograniczeniu liczby pracowników pracujących w siedzibie urzędu
i skierowano ich do pracy zdalnej.
Gmina prowadzi bieżące sprawy mieszkańców i kontynuuje
realizację spraw należących do zadań własnych. Mimo braku bezpośredniego dostępu mieszkańców do referatów urząd
funkcjonuje. Obsługa interesantów odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oaz e-puap.gov.pl i portal obywatel.
gov.pl a także za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przed głównym wejściu do budynku. Wszelkie sprawy
załatwiane są, w miarę możliwości, na bieżąco. Jest to praca
w wyjątkowych okolicznościach, urzędnicy dokładają jednak
wszelkich starań, by wszystkie sprawy toczyły się bez większych
zakłóceń. I toczą się. Załatwiane są zgłaszane sprawy obywatelskie, procedowane są decyzje administracyjne, prowadzone
są zamówienia na potrzeby sołectw i osiedli, prace nad planami przestrzennymi, realizowane są inwestycje, remonty. Wśród
tych ostatnich, oprócz rewitalizacji tlenowni, która zaczyna
„nabierać rumieńców”, wymienić należy przebudowę chodnika na ulicy Strumykowej, remont dachu na budynku dawnego
gimnazjum, budowę słupów oświetlenia ulicznego w Piotrowie
Pierwszym, budowę nowego oświetlenia na placach zabaw, finalizację doposażania stref rekreacji, równanie dróg gminnych,
zapytania ofertowe dotyczące remontów cząstkowych dróg
utwardzonych na terenie gminy, a także szereg prac projektowych, m.in. dotyczących rewitalizacji Zielonego Rynku.
Równolegle z bieżącą pracą urzędu, podejmowane są działania związane ze stanem epidemii. Wyzwanie stanowi wdrażanie
działań profilaktycznych przy jednoczesnych, zgodnych z zaleceniami rządu, próbach zminimalizowania negatywnych skutków pandemii na terenie naszej gminy.

Zawieszono zajęcia szkolne, zamknięto przedszkola i żłobki,
ale korzystając z dogodnej infrastruktury teleinformatycznej
na terenie Gminy Czempiń, nasze szkoły poszukują nowych,
jak najbardziej funkcjonalnych rozwiązań by usprawnić e-lekcje. Główny cel to dobra komunikacja. W myśl zasady #zostańwdomu Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc
w zakresie dostawy niezbędnych artykułów seniorom i osobom
przewlekle chorym.
Mając na uwadze trudną sytuację lokalnych przedsiębiorców
zastosowano doraźne działania dające możliwość odroczenia
terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec
gminy. Ponadto powstał serwis internetowy Mój e - Rynek miejsce ogłoszeń dla handlujących, którzy oferują lokalne produkty z dowozem lub do odbioru.
Do jednostek i instytucji z terenu Gminy Czempiń sukcesywnie
przekazywany jest sprzęt higieniczny i zabezpieczający. Kombinezony, jednorazowe rękawice, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, gogle - to sprzęt, który urząd przekazuje strażakom z naszych jednostek OSP, Policji z Posterunku
w Czempiniu. Środki do dezynfekcji trafiły do wszystkich jednostek podległych. Ruszyła akcja „Maseczka dla Mieszkańca”.
W Gminie Czempiń znalazła się firma, która na zlecenie gminy
podejmie się uszycia maseczek wielokrotnego użytku. Już niebawem każdy mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie otrzymać
maseczkę.
By zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Gminie
Czempiń, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, rozpoczęto dezynfekcję miejsc, gdzie potencjalnie gromadzi się najwięcej ludzi. Proces odbywa się od 2 kwietnia, codziennie w godzinach popołudniowych. Obejmuje przestrzeń
publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków autobusowych, ławek, wiat, węzła przesiadkowego, w tym wind,
przejścia podziemnego, poręczy i infrastruktury towarzyszącej,
Rynku i okolic.
Za pośrednictwem gminnych jednostek OSP oraz radiowego
systemu powiadomienia na terenie Gminy Czempiń, cyklicznie
nadawany jest komunikat głosowy, przypominający o zagrożeniu. Zamknięto ośrodek kultury, place zabaw, świetlice wiejskie,
a także tereny zielone, promenady, obiekty sportowe i miejsca
rekreacji. Mieszkańcy Gminy Czempiń wzięli sobie do serca
apele, aby ograniczyć aktywność społeczną. Ulice opustoszały.
Dziękujemy.
Zachęcamy Państwa do śledzenia gminnej strony internetowej
oraz mediów społecznościowych, gdzie znajdują się wszystkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania naszej społeczności w obecnych warunkach. Ograniczenia z jakimi przychodzi się nam wspólnie zmierzyć, służą zwalczeniu epidemii.
W dalszym ciągu apelujemy do Państwa o stosowanie się do
tych ograniczeń, o wzajemną wyrozumiałość i o wspieranie się
w tym trudnym czasie.UG
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Dezynfek
By zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Gminie Czempiń, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, rozpoczęto dezynfekcję miejsc, gdzie
potencjalnie gromadzi się najwięcej ludzi.
Proces odbywa się od 2 kwietnia, codziennie w godzinach popołudniowych. Obejmuje przestrzeń publiczną, ze szczególnym
uwzględnieniem przystanków autobusowych, ławek, wiat, węzła przesiadkowego,
w tym wind, przejścia podziemnego, poręczy i infrastruktury towarzyszącej, a także
Rynku i okolic.

Fot. UG

Dezynfekcja odbywa się poprzez opryskiwanie. Osoby wdokonujące dezynfekcji
zostały specjalnie zabezpieczone. Gmina
zakupiła na ten cel opryskiwacz spalinowy,
szczelne kombinezony, maski oraz rękawice.
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Prace budowlane w ramach rewitalizacji zabudowań dawnej fabryki tlenu Antoniego Jezierskiego przebiegają pełną parą. Zakończono większość robót rozbiórkowych oraz porządkowanie
terenu i obecnie toczą się roboty budowlane. Mury nabierają
kształtów. Trwa odmurowywanie i uzupełnianie ubytków ścian
zewnętrznych. Wykonywane są stropy międzykondygnacyjne
pomiędzy drugim i trzecim piętrem, strop w klatce schodowej
oraz pomiędzy pierwszym i drugim poziomem Izby Muzealnej.
Na parterze powstają podkłady pod posadzki. W toku jest także wykonywanie fundamentów pod zabudowania w zachodniej
części działki.

Fot. UG

Przypomnijmy, że w ramach planowanych robót powstanie Budynek Centrum Aktywizacji Społecznej o powierzchni ponad
1400 metrów kwadratowych, a oprócz tego pawilony o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych, pergole, szklarnia,
miejsca parkingowe, w tym także przystosowanie dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Powstałe obiekty wykorzystane zostaną także jako siedziby: Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej,
Organizacji Pozarządowych, spółdzielni
socjalnej, jako miejsca:
prowadzenia
akcji badań profilaktycznych,
warsztatów terapeutycznych,
prób i występów chórów, orkiestry, czy teatru. Centrum będzie
miejscem działalności
Izby Muzealnej, organizacji
koncertów,
pokazów, występów
i konferencji. Przedsięwzięcie uzyskało
dofinansowanie
z
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020.
UG
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Sala na szóstkę

oświata

Rozpoczynając uroczystość Pani Dyrektor przywitała gości
i podziękowała Panu Burmistrzowi za wsparcie finansowe na
doposażenie naszej szkoły. Następnie głos zabrał Burmistrz
Gminy Czempiń, który podziękował za zaproszenie oraz wyraził
nadzieję, iż nowoczesny sprzęt przyczyni się do podnoszenia
kompetencji naszych uczniów oraz umożliwi im osiąganie jeszcze wyższych wyników w nauce.
Sala komputerowa wzbogaciła się o 24 stanowiska dla uczniów
oraz jednostkę główną obsługiwaną przez nauczyciela. Ta nowoczesna pracownia terminalowa znacznie ułatwi podoszenie
kompetencji cyfrowych naszych uczniów. „Sala na szóstkę”
została wyposażona w nowe meble, specjalistyczne programy
edukacyjne do zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Ponadto uczniowie i terapeuci mają
do dyspozycji nowoczesną tablicę multimedialną, komputer
oraz niezbędne pomoce do zajęć specjalistycznych.
Uczniowie naszej szkoły z wielką radością przyjęli zmiany, jakie dokonały się w salach. Teraz mają jeszcze lepsze warunki i możliwości do nauki informatyki oraz udziału w zajęciach
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Opiekunem pracowni komputerowej został pan Marek Pańczak a opiekunami Sali na Szóstkę Panie Paulina Ciesielska-Schwarz, Beata Korbik oraz Honorata Sikora.
Wszystkim naszym uczniom życzymy owocnej i kreatywnej
pracy w nowych salach.
Beata Korbiku

Fot. SP Głuchowo

Do niecodziennej uroczystości doszło w Szkole Podstawowej w Głuchowie.W piątek 6 marca 2020 roku dokonano otwarcia nowej pracowni komputerowej oraz sali do zajęć w ramach Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej - „Sala na szóstkę”. Otwarcia w obecności uczniów dokonał Burmistrz Gminy Czempiń - Pan Konrad Malicki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Głuchowie - Pani Mirosława Kajoch oraz wyznaczeni uczniowie.
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Wyjątkowa sytuacja wymaga
wyjątkowych rozwiązań. Dlatego
Centrum Kultury Czempiń
zmienia się na Waszych oczach
– dla Was. Naszą misją jest
dostarczanie kultury wszystkim
mieszkańcom Czempinia i okolic. Teraz serwujemy ją bezpośrednio do domu.
Dzięki rozwiązaniom internetowym oraz mediom społecznościowym, w których funkcjonujemy, każdego dnia pojawiamy
się w Waszych domach z nową
dawką ciekawej kultury. Oferta
jest ogromna, mamy wirtualne
wycieczki, koncerty, przedstawienia teatralne, zajęcia
plastyczne, a nawet sportowe
treningi. Wszystko to bez wychodzenia z domu.
Cieszymy się, że możemy
trafiać do Was z ofertą, nawet
w tak rzadko spotykanych sytuacjach. Na potrzeby naszych
wirtualnych działań, powstał
hasztag #epidemiakreatywnosciczempin, pod którym możecie znaleźć wszystkie nasze
wpisy podczas trwania epidemii.
MK
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Ogórek na wiosnę
A wszystko dlatego, że zostaliśmy zmuszeni do domowej izolacji. W izolacji okazuje się – świat nie
ma barier, a pomysły rodzą się podczas e-burz
mózgów. I tak oto niemożliwe staje się możliwym
– artysta mieszkający ponad 40 km od Czempinia,
nie wychodząc z domu, daje koncert w oddalonym
o ponad 50 km od nas Kleszczewie, a koncert transmituje na żywo CK Czempiń….. Jak to? A tak to….
Gdy okazało się, że światem rządzi koronny wirus,
nieuchronnym stało się „bycie” w świecie wirtualnym… I tak powstał pomysł zorganizowania wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie koncertu Wujka Ogórka – znanego i lubianego
także w Czempiniu twórcy piosenek dla dzieci. Jak
wymyśliliśmy – tak zrobiliśmy i okazało się, że to
nasz „zasięgowy” sukces… Takiej frekwencji jeszcze
chyba na koncercie nie mieliśmy … Na żywo, choć
wirtualnie, zaszczyciło nas swoją obecnością ponad

2 tysiące zalogowanych odbiorców, do dziś transmisję obejrzało ponad 13 tysięcy osób, pozostawiając prawie 900 komentarzy. Widzowie zasiadali
przed ekranami swych komputerów dosłownie na
całym świecie, a dzieci wraz z rodzicami szalały
w domach aż miło, o czym świadczą liczne zdjęcia
i filmiki wrzucane podczas i po koncercie.
Pozostaje nam życzyć wszystkim zdrowia i wytrwałości, przypomnieć, że akcja #epidemiakreatywnosciczempin trwa i odesłać Was na nasze
e-przestrzenie. Koncert Wujka Ogórka cały czas
dostępny na naszym profilu facebookowym CK.
Czempin.
Byle się w dobrych nastrojach spotkać na żywo
jeszcze tej wiosny Drodzy Czytelnicy! kaho
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Fot. Joanna Sekulak Photografy

kultura

Sezon ogórkowy w Centrum Kultury rozpoczęliśmy Pierwszego Dnia Wiosny! Jeszcze rzodkiewka nie wzeszła, a my już częstujemy ogórkami? Owszem, kultura bowiem (czyli uprawa) swoje prawa ma!
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Koncert Wujka Ogórka

Fot. Internauci

kultura

Fot. Centrum Kultury Czempiń

Kto by pomyślał, że trzy tygodnie po
koncercie, podczas którego padły między innymi te właśnie słowa, staną się
one odległe jakby opowiadały o prehistorii…. Gdy piszę ten tekst już nawet kuriozalne witanie się łokciem wydaje się
być majakiem przeszłości. Dziś staliśmy
się zakładnikami we własnych domach,
a kontakt z drugim człowiekiem jest
obiektem westchnień… Gotowa jestem
się założyć, że wielu z nas marzy o wyjściu z własnych czterech ścian, na przykład na koncert….
Pobawmy się zatem marzeniami i spróbujmy zwizualizować taką nieprawdopodobną sytuację… Oto w niegdyś gościnnej i przestronnej Hali Sportowej
Herkules firma wynajęta przez Centrum

Kultury Czempiń stawia scenę, światło,
nagłośnienie…. Oto w skromne czempińskie progi zaproszenie przyjmują trzej
tenorzy opery bydgoskiej wraz z pianistą
i konferansjerem…. Oto hala przekształca
się w salę koncertową z czarnymi krzesełkami ustawionymi w równe rzędy na
wygłuszających dywanach. Oto wreszcie
kończy się próba, a drzwi hali otwierają
się dla widzów. Odświętne stroje, piękne fryzury, wyjściowe makijaże… Brzmi
znajomo? Każdy z nas jeszcze chyba
jeszcze pamięta te czasy… Publiczność
zajmuje miejsca, gasną światła, a scenę
zawłaszcza sobie ich pięcioro - przystojni, eleganccy panowie w garniturach,
frakach, muchach… I płyną słowa: La
donna e mobile, Twoim jest serce me,
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Non ti scordar di me… Panowie śpiewają, publiczność
podryguje, światła tańczą
w rytm muzyki…. Poezja….
I wtem czar pryska, bo… koncert zagrany na Herkulesie
8 marca 2020 roku z okazji
Dnia Kobiet, był ostatnim,
który odbył się przed wybuchem epidemii w Polsce.
Teraz pozostaje tylko wspomnieniem… Cicho jeszcze
majaczą w uszach słowa, że
wielka sława to żart…
Chcemy już wrócić do normalności…
Chcemy znów zapraszać
Państwa na koncerty… kaho

kultura

Rad jam pocałunki kradł….

Nazwisko Fiedler znane jest prawie wszystkim. Ten pisarz – podróżnik, przybliżał Polakom egzotykę Ameryki
Południowej, Kanady czy Madagaskaru w czasach w których marzenie o dalekich wyprawach mogli realizować
tylko wybrani. Arkady Fiedler to także autor książki, która na zawsze zapewniła mu miejsce w polskiej literaturze - „Dywizjonu 303”. Teraz autor powraca w fascynującej biografii Piotra Bojarskiego* „Fiedler. Głód świata”.

Arkady Fiedler - od kuchni
coś do zaoferowania?
PB: Na pewno są znakiem czasów, w których powstały. Dla nieznających jego życiorys czytelników są obrazkami z egzotycznych
stron, ale kiedy przyłoży się je do jego biografii, można prześledzić fascynujący proces gry autora z władzą. Gry o cały świat.
MD: A która z jego książek jest twoim zdaniem najlepsza? Najważniejsza?
PB: Chyba "Ryby śpiewają w Ukajali" - nie tylko była pierwszą,
która otworzyła przed nim literackie salony, ale czuć w niej najbardziej powiew przygody i niezależności. Powstała w czasach,
gdy jedynym zmartwieniem Fiedlera było zgromadzenie gotówki
na wyprawę. Powojenne książki powstawały już w innych realiach,
okupione były zawsze jakimiś kompromisami z władzą. Czasami
wstydliwymi.

*Piotr Bojarski - autor powieści kryminalnych i historycznych
oraz kilku książek non-fiction. W historii czuje się jak ryba
w wodzie. Były dziennikarz z 24-letnim doświadczeniem pracy w mediach. Debiutował serią kryminałów retro (m.in.
„Pętla” czy „Arcymistrz”), na koncie ma też
m.in. reportaż „1956.
Przebudzeni” czy książkę „Juni”, która przyniosła
mu w 2016
roku zwycięstwo w konkursie na najlepszą
powieść o Poznaniu. (źródło
biogramu: Lubimy Czytać)
Monika Długa –
szefowa redakcji
Wydawnictwa Poznańskiego, autorka
bloga: God save the
book
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książki - polecam

„Monika Długa: Czy pamiętasz kiedy pierwszy raz spotkałeś się
z książkami Arkadego Fiedlera? I jaki był to tytuł? Czytywałeś
go w młodości?
Piotr Bojarski: Spotkanie nie było zbyt oryginalne. Poznałem go
w szkole dzięki "Dywizjonowi 303". Spodobało mi się, ale miłością
do jego książek podróżniczych nie zapałałem.
MD: Dlaczego? Ciekawe, gdyż jednak większość zachwycała
się opisywaną przez niego egzotyką.
PB: Wtedy "ciągnęły" mnie inne światy - przede wszystkim historia, II wojna światowa. Mój dziadek był ułanem Wołyńskiej Brygady Kawalerii, opowiadał mi o wrześniu 1939 roku. To - a także książeczki z charakterystycznej serii "Tygrysy" - kręciło mnie
w czasach szkolnych o wiele bardziej.
Monika Długa: Co skłoniło cię do napisania biografii Arkadego
Fiedlera?
PB: Intrygująca propozycja Wydawnictwa Poznańskiego. Lubię
nowe, ambitne wyzwania, które zmuszają mnie do rozwoju.
MD: Jakim człowiekiem był Arkady? Co było dla ciebie największym odkryciem/zaskoczeniem jeśli chodzi o Fiedlera?
PB: Wbrew swojej legendzie nie był wcale bratem - łatą. Miał
trudny charakter, wiele na ten temat mówią w książce
fotografowie, którzy jeździli z nim za ocean. Zaskoczyło
mnie to, że w realizacji swoich marzeń bywał dość bezwzględny. Przed wojną zapłacił za to rozpadem pierwszego małżeństwa.
MD: Skąd u niego brał się tytułowy „głód świata”?
PB: Na całe życie zaprogramował go ojciec Antoni
Fiedler, humanista i niespełniony pisarz. To jemu marzyły się wspólne wyprawy z Arkadym do Amazonii.
Zmarł przedwcześnie, nagle, na serce. Arkady czuł,
że musi wypełnić niepisany testament ojca.
MD: Jak to możliwe, że mógł podróżować w czasach, w których o paszport było bardzo trudno?
PB: Potrafił ułożyć swoje relacje z władzami PRL
tak, że te widziały pożytek w jego podróżach.
Nie przypadkiem pierwsze wyprawy po "odwilży"
w 1956 roku Fiedler odbył do krajów, w których
dokonywały się komunistyczne rewolucje - np.
do Wietnamu. Jako autor był dla władzy użyteczny. Zdawał sobie z tego sprawę i korzystał
z okazji.
MD: Jaki kraj był najważniejszy dla Fiedlera
i dlaczego? Co określał mianem swojej największej przygody?
PB: Najczęściej bywał w Kanadzie i Brazylii. Ale chyba najbardziej zapadł mu w pamięć
Madagaskar, tamtejsze kobiety. Dość powiedzieć, że w latach
60., po 30 latach od pierwszej wizyty, wrócił na wyspę, by odnaleźć dawną miłość. I odnalazł. Na imię miała Kintana...
MD: Czy Fiedler jest jeszcze atrakcyjny dla współczesnego
czytelnika? Czy jego książki są nadal aktualne? Mają jeszcze

Biblioteka w czasach
zarazy
Zły to czas dla międzyludzkich
kontaktów, zły to czas również dla
bibliotek. Książka to przyjaciel człowieka właściwie w każdej sytuacji,
można ją wszędzie zabrać, można
ją czytać prawie wszędzie… Nawet
gdy kontakty społeczne są wysoce
niewskazane to książka – zawsze
powinna być pod ręką! Jednak wykładnia sanepidu jest jednoznaczna
– ZAKAZ wypożyczania. Dlaczego? Bo z książką jesteśmy przecież
bardzo blisko, książkę trzymamy
w rękach, na książkę pada wiele
zarazków, gdy kichamy, kaszlemy
etc… I dlatego kontakt z książką,
która była wcześniej w rękach osoby
zarażonej jest bardzo niebezpieczny. Nie ma więc odgórnie zgody na
dowożenie i odbieranie książek od
czytelników. Niestety…

kultura

Co zatem się dzieje teraz w gminnej książnicy? Trwa wielkie liczenie
zbiorów. Inwentaryzujemy książki,
układamy, sprawdzamy, naprawiamy co się da… Nadrabiamy zaległości, na które na co dzień nie ma
czasu.

A co będzie, gdy skończy się
społeczna izolacja? Niestety dla
książek oznacza to jeszcze dwutygodniowy czas przestoju i bardzo
powolne wracanie do normalności.
Książki, które obecnie znajdują
się w bibliotece będą mogły od
razu trafić do czytelników, jednak te, które będą do nas wracać
z Waszych domów będą musiały
przejść obowiązkowe 2 tygodnie
kwarantanny w bibliotece… A książki
z naszych półek aż się do Was rwą
Kochani….
Nie pozostaje nam nic innego jak
kontakt wirtualny. Piszcie zatem
do nas na facebooku lub mailowo
– dzielcie się swoimi odkryciami
literackimi, polecajcie nam i sobie
wzajemnie ciekawe lektury. Będziemy wdzięczni za każdy sygnał od
Was, bo my, bibliotekarze też bardzo tęsknimy za Waszymi odwiedzinami! Trzymajcie się cieplutko
– razem nie damy się zarazie!
Oj chyba będzie o czym pisać
i czytać w niedalekiej przyszłości…..
kaho
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Julian Jaraczewski już na 30 lat przed Robertem Kochem opisał swoje przypuszczenia na
temat cholery i tego w jaki sposób może się ona przenosić oraz zastosował w swoich włościach skuteczne metody walki z nią.

Ziemianin z Głuchowa, który skutecznie
walczył z cholerą
cej metodą walki z pruskim zaborcą. Był radcą Ziemstwa
Kredytowego. Stał się m.in. jednym z udziałowców poznańskiego Hotelu „Bazar”, który był ostoją polskiej kultury
i gospodarki. W latach 1843-54 piastował nawet funkcję
jego dyrektora, a w 1855 r. wydał książkę o jego historii
pt. „Bazar w Poznaniu”. W 1837 i 1845 r. został wybrany
posłem do Sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tak
żartobliwie opisywał go wierszem jeden z posłów:
A pan poseł kościański choć figurka mała,
Do pełnienia urzędu dość szczerze się brała;
Głosował by koleje żelazne robili,
By i my z duchem czasu równie postąpili.
(za: dr Wojciech Kętrzyński, „Przyczynki do historyji ostatniego Sejmu Poznańskiego r. 1845”, Lwów, 1908 r.).
Działalność rolnicza i prowadzenie swego majątku nie
były jedynymi obszarami jego zainteresowań. Jak na owe
czasy Julian Jaraczewski miał bardzo szerokie horyzonty.
Próbował swoich sił jako naukowiec i literat. W swej broszurze wydanej w 1849 r. przez oficynę Żupańskiego pt:
„O sposobach zastąpienia ręcznej pańszczyzny”, postulował wprowadzenie szeregu zmian na wsi. Największym
jednak echem odbiła się jego praca „O cholerze”, wydana
w roku 1853 w Poznaniu. Wielu ówczesnych lekarzy w tym
m.in. Ludwik Gąsiorowski, autor 3-tomowego dzieła o rozwoju sztuki lekarskiej stwierdziło, iż …oszalał.

Przyszła ze wschodu

Julian Jaraczewski ziemianin z Głuchowa

Urodził się 7 stycznia 1797 roku (Grudna). Wychowywał się
w Winnie pod Zaniemyślem. Ukończył Korpus Kadetów w Kaliszu i Szkołę Aplikacyjną. 15 maja 1827 r. poślubił w Bronikowie Antoninę Koszutską z Koszut h. Leszczyc, córkę właściciela
Głuchowa. Był oficerem powstania listopadowego (1830-1831),
oficerem wojska polskiego (1831), porucznikiem armii Królestwa
Polskiego (1823). Włączył się w nurt pracy organicznej, będą-

Na przestrzeni wieków cholera, której „ojczyzną” są prawdopodobnie Indie, wielokrotnie atakowała swą pandemią
europejskie społeczeństwa. W XIX w. dotarła m.in. do
Wielkopolski, w tym na ziemię kościańską. Na terenach
polskich w 1831 r. pojawiła się wraz z armią rosyjską, która
tłumiła powstanie listopadowe. Latem tamtego roku dotarła do Wielkopolski. Druga epidemia cholery miała miejsce
od 24 września do 11 listopada 1837 r. Śmiertelność wynosiła ponad 47%. Duże zasługi w jej tłumieniu miał dr Karol
Marcinkowski. Kolejna fala cholery pojawiła się w 1849 r.
Według doktora Henryka Florkowskiego, nieżyjącego już
kościańskiego lekarza i regionalisty, zawleczono ją do Poznańskiego ze Szczecina. Wielkopolskę połączono wówczas
z tym miastem linią kolejową. W parafii kościańskiej zmarło
wówczas 81 osób. Choroba ta zbierała również bogate żniwo
w innych miejscowościach. Kolejną dramatyczną datą był 1852
r. Cholera dała się we znaki większości miejscowości ziemi kościańskiej. Ominęła jednak Głuchowo, Sierniki i Bieczyny, a więc
wioski leżące w dobrach … Juliana Jaraczewskiego.
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- Julian Jaraczewski w broszurze „O cholerze” przedstawił
swe poglądy na tę chorobę – napisał w Pamiętniku Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (tom IV 19791980) dr Henryk Florkowski. – Podaje w niej również środki
zapobiegawcze i lecznicze stosowane u ludności w jego
włościach. Jest przekonany, że dzięki tym sposobom nie
zanotowano, ani jednego przypadku śmierci na cholerę
w roku 1852 r. w Głuchowie, Siernikach i Bieczynach.

Wcześniej od Kocha

Do momentu odkrycia bakterii cholery przez Roberta
Kocha, powszechnie sądzono, że choroba ta bierze się
z „zepsutego powietrza”. Niektórzy nawet sądzili, że każdy
człowiek nosi w sobie zarodki cholery i wystarczą sprzyjające jej warunki, aby się uaktywniły. Ziemianin z Głuchowa uważał, iż jedynym sposobem rozpoznania jej,
a dalej walki jest mikroskop.
„Odkrylibyśmy świat istniejący obok bez naszej wiedzy,
świat słaby niedotykalny, ale który przez swą mnożność
mógłby okazać się straszliwym” – napisał w swej broszurze Julian Jaraczewski.
Twierdził, że tylko dzięki poznaniu mikroskopijnych żyjątek, które nazwał wymoczkami, można walczyć z chorobami. Wielu ówczesnych lekarzy skrytykowało jego tezy.
Niektórzy nawet odpowiadali mu, że ma się zająć rolnictwem, nie medycyną. Jak się jednak okazało po trzydziestu latach Jaraczewski miał rację. W 1884 r. Robert Koch
odkrył, bowiem bakterię cholery.

historia

Pozostałości po zmarłych na jakąkolwiek chorobę zaraźliwą nigdy nie należy używać, jeżeli pierwej przed dym,
siarkę, chlorek albo ług nie zostały od zarazy oczyszczone. Na cholerę powinno się polować, mieszkania bieląc,
dymem i siarką napełniając – radził Julian Jaraczewski.
- W swoich posiadłościach, jako środek zapobiegawczy
stosował u ludności krople złożone z: 2 łutów kamfory,
¼ kwarty czosnku, zalewanych 1 kwartą spirytusu. Podawano je 2,3 razy dziennie – pisze dr Henryk wFlorkowski.
– W przypadku wystąpienia nudności stosowano w celu
wywołania wymiotów proszek z ipecacuany z 2 gramami
kamfory i 5 kroplami anody. Główna apteczka mieściła się w Głuchowie, a dystrybucja kropel w Głuchowie i Siernikach
u żony gospodarskiego rządcy, dwóch sołtysem, propinatorki i gospodyni.
Być może, gdyby uważniej wsłuchano się
w Jego przypuszczenia i rady, udałoby się
uratować tysiące ludzi. Jaraczewski zmarł
10 marca 1867 r. w Głuchowie, gdzie został
pochowany. Rodzinnym majątkiem zarządzała jego żona Antonina, a następnie ich
dzieci. W 1873 r. dobra zostały sprzedane
hrabiemu Stefanowi Żółtowskiemu.
Katarzynawie,
Starszy
Gerwazy Konopczyński

Czempiniak,
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IX Samorządowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej
7 marca 2020 roku w hali sportowej w Racocie odbył się IX
Samorządowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej.
Jak co roku, do grona faworytów należał zespół
czempiński. Samorządowcy z Czempinia nie
zawiedli i po raz kolejny wygrali turniej, pozostawiając za sobą pozostałe gminy. W składzie
reprezentacji Czempinia wystąpili: Cezary Szukalski, Maciej Marciniak, Szymon Krzyżyński,
Zbigniew Kłos i Tomasz Grzelczyk. Gratulujemy! UG

Fot. Archiwum

kościańskiego

W sobotę, 29 lutego 2020 roku odbyły się XVIII Mistrzostwa Powiatu w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie w Zieleńcu.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 315 zawodników. Najszybszymi narciarzami okazali się, podobnie jak przed rokiem: Wiktoria
Przybyła oraz Mateusz Bajstok. Natomiast
najlepszymi snowboardzistami tegorocznych
Mistrzostw Powiatu zostali: Aleksandra Grzymała (jak w roku 2019) i Michał Dworczak.
Najmłodszym narciarzem, który pokonał
trasę zawodów była Stanisław Mituła, natomiast wśród snowboardzistów najmłodszym
zawodnikiem był Patryk Kozica. Najstarszym
narciarzem tegorocznych Mistrzostw był Tomasz Moreń.
Najlepsza narciarka i najlepszy narciarz zawodów otrzymali nagrody specjalne – narty.
Wszyscy zawodnicy, którzy pokonali trasę
otrzymali na mecie pamiątkowy medal. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym
roku na stoku w Zieleńcu wystąpił zespół
Semplicze z Lubinia, który rozgrzał publiczność i zawodników, zapraszając zebranych
na stoku mieszkańców powiatu do wspólnej
zabawy. Stok przy wyciągu Grapa tego dnia
zamienił się nie tylko w arenę sportowych
zmagań mieszkańców powiatu kościańskiego, ale także radosny festiwal piosenki. Organizatorem Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie było Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz
z Urzędem Miejskim Kościana, Urzędem Gminy w Czempiniu,
Urzędem Miejskim Śmigla, Urzędem Gminy Kościan, Urzędem
Miasta i Gminy Krzywiń. Przewodniczącym Komitetu Organi-

sport

Mieszkańcy powiatu
opanowali Zieleniec

zacyjnego Mistrzostw był Edward Strzymiński, natomiast dyrektorem zawodów Zbigniew Bernard. Zawody, jak co roku,
prowadził Marcin Bernard. UG
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Fot. Archiwum

Finał Czempińskiej Ligi Halowej

29 lutego odbyła się ostatnia kolejka Czempińskiej Ligi Halowej. W rozgrywkach na Hali Herkules, które trwały
od listopada do końca lutego wzięło udział 12 drużyn.

Podziękowano również wszytskim osobom, które pomogły w organizacji ligi:
Sędzia - Roman Skiera;

Organizatorzy przyznali również nagrody indywidualne, które podczas
oficjalnego zakończenia wręczali
Burmistrz Gminy Czempiń Konrad
Malicki oraz radny Zbigniew Kłos.
Królem strzelców został Szymon
Sarbinowski (Masarnia), który zdobył 30 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano Dariusza Zaparta
(Team Z), a najlepszym zawodni-
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Opieka medyczna - Andrzej
Jurga, Artur Kozłowski, Adam
Jurga
Sędziowie stolikowi - Jakub
Wachowiak, Bartosz Nowacki
Dziękujemy wszystkim za
udział w lidze i do zobaczenia
za rok!
Organizatorzy:
Szymon Krzyżyński oraz Maciej Marciniak

sport

Klasyfikacja końcowa:
1. Lira Turew
2. Black Horse
3. O.S.E Stare Oborzyska
4. Team Z
5. Masarnia
6. United Piotrowo
7. FC Huragan
8. Helios II Czempiń
9. CLS Kościan
10. Oldboys UKS "AS" Czempiń
11. Orły
12. Koledzy

kiem ligi został Adam Jurga (Oldboys
UKS "AS" Czempiń).
Wręczone zostały również statuetki
dla graczy kolejki, którzy byli wybierani
w każdy weekend. Byli to : Błażej Frankiewicz (Lira Turew), Tomasz Zapart
(Team Z), Szymon Browarczyk (Masarnia), Szymon Sarbinowski (Masarnia),
Łukasz Sadowski (Orły), Szymon Sarbinowski (Masarnia), Mikołaj Naskręciak
(O.S.E Stare Oborzyska), Ryszard Michalczyk (Orły), Adam Jurga (Oldboys
UKS "AS" Czempiń), Szymon Buchert
(Black Horse) oraz Michał Kiciński (FC
Huragan).

Fot. Archiwum

Drużyny rywalizowały systemem "każdy z każdym" mecz plus rewanż. Tegoroczna liga była bardzo zacięta, o czym
świadczy fakt, iż mistrza wyłonił ostatni
mecz sezonu, w którym zmierzyły się
drużyny Liry Turew oraz Black Horse.
Drugie miejsce przypadło drużynie
Black Horse, a trzecie miejsce w lidze
zajął zespół O.S.E Stare Oborzyska.
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