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Modernizacja wnętrz budynku klubowego na
100-lecie klubu Helios Czempiń
Czempiński Klub Sportowy Helios Czempiń funkcjonuje
prężnie od 1922 roku. Areną zmagań klubu jest stadion
miejski „Helios”, obsługujący sportowców trenujących lekkoatletykę oraz piłkę nożną.

Składa się z pełnowymiarowego boiska sportowego. Płytę otacza bieżnia o nawierzchni żużlowej. Obiekt posiada trybuny
z siedziskami na około 150 osób. Zaplecze stanowi budynek
klubowy, z którego korzystają: sekcja piłkarska i lekkoatletyczna
klubu CKS Helios Czempiń oraz dzieci i młodzież z UKS Sportowiec Borowo i Szkoły Podstawowej w Czempiniu w ramach
lekcji wychowania fizycznego.
Ponadto, obiekt służy strażakom podczas corocznych zawodów cieszących się sporym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Wnętrze budynku klubu Helios Czempiń nie było
odnawiane od bardzo wielu lat. W ubiegłym roku wyremontowano szatnie oraz toalety, jednak hol główny budynku odstawał
pod względem estetycznym i funkcjonalnym od reszty obiektu.
Potrzeba remontu była nieodzowna, tak by obiekt mógł stać
się spójny estetycznie i godnie służyć czempińskim oraz przyjezdnym sportowcom.
Takiego samego zdania okazała się być większość mieszkańców gminy, czego dowiodły wyniki Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Projekt „Modernizacja budynku klubowego
na 100-lecie klubu Helios Czempiń” zwyciężył w kategorii
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„projekt duży”, dzięki czemu kwota 48 tysięcy złotych pomogła
zrealizować plany związane z dalszymi pracami remontowymi
w budynku. Zaplanowane pomieszczenia przeszły kapitalny remont. Prace rozpoczęto od wymiany podłogi. Stara posadzka
została zdemontowana, a na istniejących legarach wykonano
ruszt, posadzki z płyt OSB i płyt cementowych oraz okładzinę
ceramiczną z płytek gresowych. Drewniany sufit również zdemontowano. Założony został nowy, podwieszany. Stare powłoki malarskie zerwano, a wszystkie ściany wygładzono, po czym
zagruntowano i pomalowano ściany oraz sufit. Zamontowane
zostały też wewnątrz nowe drzwi wraz z ościeżnicami oraz
oświetlenie.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia i zaangażowaniu mieszkańców
dotyczącym wniosku w ramach BO, a następnie głosowaniu
przez mieszkańców, w budynku poprawiły się znacznie warunki
i dziś dzieci, młodzież oraz dorośli czempińscy sportowcy mają
do dyspozycji obiekt, który pomoże, w dogodnych warunkach,
realizować pasje i odnosić sukcesy, czego serdecznie wszystkim czempińskim sportowcom życzymy.UG
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Trwa remont Śremskiej
Remont drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempiń, ul. Śremska – tak
brzmi nazwa projektu, z którego efektów już niebawem będą cieszyć się
mieszkańcy Gminy Czempiń.
Po wielu latach starań i licznych interwencjach ze strony władz samorządowych oraz mieszkańców udało się doprowadzić remont ulicy Śremskiej do skutku. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne odkształcenia,
ubytki i jest skoleinowana, miejscami wykruszona a płytki betonowe na
istniejącym chodniku są zniszczone i odkształcone. Remont realizowany
jest przez zarządcę drogi - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu. 29 września br. podpisano umowę z wykonawcą. W wyniku
postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.
Zakres projektu obejmuje wymianę nawierzchni jezdni o szerokości 7 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poznańskie Przedmieście do posesji numer 3 i szerokości 6 m w dalszym odcinku drogi wraz z przebudową chodnika oraz przebudowę oświetlenia
drogowego, a mianowicie usunięcie dwóch kolidujących latarni i montaż w odpowiednim miejscu. Odwodnienie jezdni i chodników
zapewniono poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadków poprzecznych i ścieków przykrawężnikowych, które zapewniają
odprowadzenie wody do istniejącej kanalizacji deszczowej i istniejących rowów drogowych. Łączny koszt remontu drogi to prawie
900 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się w połowie października. Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada, a do końca
grudnia droga zostanie oddana do użytku. Przez ten czas należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
To ważna inwestycja, tym bardziej, że droga służy kierowcom, aby dojechać do Śremu. Po zakończeniu planowych prac zwiększy
się nośność drogi, co wpłynie na jakość jej użytkowania oraz podniesie poziom bezpieczeństwa osób podróżujących. UG
Fot. UG

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych na terenie sołectwa
Borowo

samorząd

Zakończyły się prace związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie sołectwa Borowo
biegnącej w kierunku Słonina.
Na łącznej długości 1755 metrów zostały obcięte wrastające w drogę gałęzie drzew, wytyczono geodezyjnie
pas drogowy i zaznaczono go poprzez ustawienie betonowych słupków
–„Pas drogowy”.
Cała droga została zniwelowana, a zebrany materiał wywieziony. W jego
miejsce wbudowywane zostało kamienne kruszywo drogowe grubości 20
cm na szerokości 4m.
Fot. UG
Zadanie
zyskało
dofinansowanie ze
środków
Województwa Wielkopolskiego w ramach
Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych
w kwocie wynoszącej 125 tysięcy złotych, przy ogólnej
wartości przedsięwzięcia wynoszącej
ponad 270 tysięcy
złotych. UG
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Trwa przebudowa drogi powiatowej
do Srocka Wielkiego
Trwają prace związane z przebudową blisko 2,5 kilometrowego
odcinka drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.
W ramach zadania dotychczas utwardzony odcinek drogi zostanie zmodernizowany, co znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Natomiast odcinek obecnie nieutwardzony zostanie przebudowany na drogę z nawierzchnią
asfaltową. Część drogi pokryta starym asfaltem poszerzona
będzie do 5,5m, a zniszczona nawierzchnia zostanie wyrównana
i zyska nową warstwę ścieralną. Na odcinku drogi, wzdłuż którego wyodrębniony jest chodnik, oprócz nawierzchni jezdni wymienione zostaną krawężnik oraz ściek, a sam chodnik zostanie
przebudowany. Ponadto pobocze drogi będzie wzmocnione
i wyskarpowane. Odmulony i odtworzony zostanie przydrożny rów. Gałęzie przydrożnych drzew będą przycięte z zachowaniem skrajni drogowej. Projekt zakłada również wykonanie
zjazdów do pól uprawnych i posesji oraz wymianę oznakowania
pionowego.
Wartość zadania to blisko 3 miliony złotych. Gmina Czempiń na
podstawie uchwały z marca 2020 roku udzieliła Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania na kwotę
450 tysięcy złotych.
Cześć środków na przebudowę drogi pochodzi z dotacji, jaką
uzyskał Powiat Kościański, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2021 roku.
- Cieszę się, że inwestycja, o którą Gmina Czempiń zabiegała
wiele lat może być realizowana, wielokrotna interwencja władz
gminy do władz powiatu w tej sprawie dała oczekiwany skutek. Już niebawem Mieszkańcy Gminy Czempiń, a zwłaszcza
Mieszkańcy Srocka Wielkiego będą mogli w bezpieczny sposób
dojechać do miejsca zamieszkania, czy pracy – mówi Burmistrz
Konrad Malicki. UG
Fot. UG

Rolniku Spisz się!
Od 1 września do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny, który jest obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego.
Formy spisu:
- samodzielnie przez Internet na stronie spisrolny.gov.pl
- poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza
- w Urzędzie Gminy w Czempiniu przygotowano specjalne stanowisko dla osób,
które nie dysponują komputerem. Wcześniej należy jedynie zadzwonić do urzędu
pod nr tel. 61 28 26 703 wew.115 i zarezerwować stanowisko na wybrany termin.
Na stanowisku obowiązują zasady sanitarne dot. zagrożenia Covid 19.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić pod numerem telefonu 22 279 99 99.
Informacje szczegółowe dot. spisu są dostępne na stronie spisrolny.gov.pl
Zachęcamy do spisu już teraz! Nie warto czekać do ostatnich dni! UG
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XXVI sesja Rady Miejskiej

Fot. UG

uchwalonym uchwałą Nr
XVI/116/20 z dnia 25 listopada 2019r. obejmującym obszar o powierzchni około 14,5 ha wieńczy
kilkuletni okres wytężonej
pracy nad powstaniem na
terenie gminy Czempiń
terenów atrakcyjnych pod
względem inwestycyjnym,
przygotowanych na zapotrzebowanie rynku, w odpowiedni sposób uzbrojonych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami - Rada Miejska w Czempiniu wyraziła również zgodę na nabycie części nieruchomości położonej w Jarogniewicach o powierzchni około 200 m2 z przeznaczeniem
na realizację celu publicznego - świetlicy wiejskiej.
Po raz pierwszy na terenie gminy Czempiń została podjęta
uchwała na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących dla inwestycji mieszkaniowej
na terenie działek przy ulicy Borówko Stare w Czempiniu.
Przedsięwzięcie to będzie polegało na budowie zespołu
dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz czterech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą. Inwestycja taka na terenie naszej gminy jest zasadna z uwagi na fakt, że Czempiń
znajduje się w pobliżu miasta wojewódzkiego, z którym jest
świetnie skomunikowane, co przyczynia się do osiedlania na
naszym terenie osób poszukujących miejsca zamieszkania
położonego z dala od zgiełku dużego miasta, a jednocześnie
na tyle blisko, żeby sprawnie dotrzeć do miejsca
pracy, czy nauki.
Ponadto, Rada Miejska w Czempiniu
uznała za bezzasadną skargę na Burmistrza Gminy Czempiń zarzucającą organowi procedowanie sprawy przyznania dotacji na wymianę źródła
energii w budynku położonym w Piechaninie na
podstawie uchwały nr XXI/162/20 Rady Miejskiej
w Czempiniu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postepowania i sposobu
rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu
gminy Czempiń na dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z wnioskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga nie zasłużyła na uwzględnienie, ponieważ przedmiotowa
uchwała stanowi akt prawa miejscowego i zgodnie
z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca
2020 r. pod pozycją 4476 i weszła w życie w dniu 15
czerwca 2020 r. Ponadto w dniu 13 maja 2020 r. jej
treść została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej. UG
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W dniu 28 września 2020
roku odbyła się XXVI sesja
Rady Miejskiej w Czempiniu, którą zdominowały
tematy finansowe, jak również te dotyczące zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń. Po
podjęciu uchwał w tym zakresie przez Radę Miejską
w Czempiniu otwierają się
dla Gminy Czempin nowe
możliwości pozyskania inwestorów, umiejscowienia
na naszym terenie nowych Fot. UG
firm, zakładów pracy, jak również przyczynią się do rozwoju
infrastruktury mieszkaniowej i komfortu życia mieszkańców
Gminy.
W wyniku podęcia uchwał finansowych dochody gminy
Czempiń zostały powiększone o 104 841, 40 zł, między innymi,
wskutek otrzymania dotacji na realizację zadań świadczonych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, w tym „Dobry start”.
Zwiększono o 8 200 zł wydatki na usługi związane z administrowaniem lokalami komunalnymi, jak również na pobyt
mieszkańców gminy Czempiń w domach pomocy społecznej
– kwota 42 500. Z części wydatków zaplanowanych na rok
2020 zrezygnowano z uwagi na przeniesienie zadań na rok
następny. Dokonano również zmian w wydatkach realizowanych z funduszy sołeckich, funduszy osiedlowych i budżetu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana zgodnie ze zmianami w budżecie gminy
na 2020, zabezpieczono w niej środki na inwestycje w latach kolejnych – między innymi na projekty
budowy dróg na ulicach Krętej, Podgórnej, X – lecia RKS – u, odnogi ul. Poznańskie Przedmieście,
Zachodniej, Karola Kiełczewskiego, Sokolniczej
i Maurycego Komorowicza. Zabezpieczono wkład
własny na zadanie „Budowa infrastruktury służącej
rozwojowi mobilności miejskiej wraz z działaniami
informacyjno – promocyjnymi”.
Rada Miejska w Czempiniu podjęła również decyzje
dotyczące planowania przestrzennego i gospodarki
gruntami na terenie gminy Czempiń. Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie obejmującego
powierzchnię około 32 ha, który dotychczas był
wykorzystywany rolniczo. Zgodnie z uchwałą teren
zostanie przeznaczony pod inwestycje celem aktywizacji gospodarczej. W wyniku podjęcia uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kolejnym terenem z przeznaczeniem
na cele inwestycji gospodarczych stał się obszar
położony w Piotrkowicach o powierzchni około 26
ha pomiędzy drogą powiatową nr 3898P, ul. Wodną, linią kolejową i lasem. Dotychczas był wykorzystywany rolniczo. Uchwalenie powyższych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z planem
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Rewitalizacja odmienia oblicze Czempinia

Fot. Centrum Kultury Czempiń

Przypomnijmy, że realizowany projekt
Społecznej, montowane jest
W Gminie Czempiń nieustannie
składa się zasadniczo z 4 elementów
pokrycie dachowe, a także
przyczyniających się do rewitalizacji obprowadzone są prace zwiątrwają prace budowlane związane
szarów miasta i obejmuje: teren dawnej
zane z wykonaniem instalacji
z rewitalizacją.
fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony
wodno - kanalizac yjnych,
To wielomilionowa inwestycja,
Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalielektrycznych i teletechktóra będzie miała wpływ na rozzowane na kilku osiedlach oraz
nicznych. Rozpoczęto już
wój miasta w przyszłości.
uzupełniająco - infrastrukturę drogową.
również roboty drogowe
Z początkiem lata zakończyły się prace
pod ciągi komunikacyjne
związane z utworzeniem/doposażawewnętrzne oraz parkingi –
niem stref rekreacji przy ulicy Stanisława Kuczmerowicza, Karo- informuje Andrzej Socha Zastępca Burmistrza
la Kiełczewskiego, Osiedlu Spółdzielczym, ulicy Kolejowej – Gminy Czempiń.
Prace prowadzone są także na Placu Zielony Rynek. Tam, w ramach rewitalizacji zaplanowane są
m.in. alejki spacerowe, strefy aktywności ruchowej
składające się z placu zabaw i siłowni zewnętrznej
oraz oświetlenie i mała architektura.
Na dzień dzisiejszy zamontowany został plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, a obecnie trwają
prace związane z wykonaniem nawierzchni drogowych i parkingowych. Kształtów nabiera teren przy
miejscu Pamięci Floriana Marciniaka, gdzie powstają ścieżki spacerowe.
Przedsięwzięciem wzbudzającym duże zainteresowanie mieszkańców są prace przy stawie nieopodal
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Staw
został już oczyszczony z trzcin oraz namułów,
wzmocnione zostały brzegi. Jeszcze w tym roku
zostanie napełniony wodą. W sąsiedztwie znajdzie
się też mała tężnia solankowa.
- Realizowany projekt jest bardzo ważny z punktu
widzenia mieszkańców Gminy Czempiń. Już niebawem mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej, ze ścieżek spacerowych. Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej
pozwoli uzyskać w jednym miejscu dostęp do szeregu usług z zakresu kultury, edukacji, rekreacji, opieki
społecznej, czy zdrowotnej. Dziś usługi te świadczone są w dużo gorszych warunkach lub ze względu
właśnie na brak odpowiednich warunków mieszkańcy nie mają do nich dostępu w ogóle. Cieszy fakt, że
prace prowadzone są bardzo sprawnie, dzięki czemu
z tygodnia na tydzień widzimy postępy wpływające
na wizerunek przebudowywanych miejsc i budynku
tlenowni. Widać, że dzięki naszej determinacji i solidności wykonawców, tej inwestycji koronawirus nie
zaszkodził – mówi Burmistrz Gminy Czempiń Konprzy ogródkach działkowych oraz dworcu PKP. Powstała rad Malicki.UG
infrastruktura drogowa w postaci nowo wybudowanego chodnika od ulicy Kuczmerowicza w kierunku Olszynki. Przebudowano także na całej długości ulicę Nową oraz chodnik przy ulicy
Strumykowej.
Do ukończenia projektu pozostaje jeszcze jednak sporo pracy,
co można zauważyć obserwując place budowy na Zielonym
Rynku, czy też na terenie tlenowni.
Mury dawnej fabryki nabierają kształtów. Istniejąca, charakterystyczna elewacja ceglana została oczyszczona. Ponadto odmurowano już część pawilonów, które znajdują się we wschodniej
części działki. Wykonano w nich instalacje elektryczne oraz
wodno - kanalizacyjne.
Obecnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych zewnętrznych wokół obiektu oraz montażem stolarki okiennej w pawilonach. Na budynku głównym Centrum Aktywizacji

Połączone siły – większe możliwości
nowa. Budowa chodnika w Bieczynach będzie wspólną inwestycją wsi: Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo
Drugie, Sierniki, Srocko Wielkie i Zadory.
Podczas zebrań sołeckich zapadły również decyzje o przeznaczeniu środków zgromadzonych w ramach zintegrowanego
funduszu sołeckiego na rok 2021. Podjęcie współpracy pozwoli
na „Wykonanie drogi wzdłuż kościoła w Starym Gołębinie”,
„Wykonanie Strefy Rekreacji Ruchowej w Siernikach”, „Wykonanie kotłowni w świetlicy w Jasieniu”, „Wykonanie utwardzenia
dróg na terenie sołectwa Piechanin”.
Na wykonanie wymienionych wyżej zadań, przeznaczonych do
realizacji w przyszłym roku, sołectwa dysponują
wspólną kwotą w ramach zintegrowanego funduszu
sołeckiego w wysokości niemalże 300 tysięcy złotych, a jako wyraz aprobaty międzysołeckiej współpracy gmina Czempiń dołoży różnicę potrzebną do
ich realizacji.
Taka współpraca będzie realizowana w latach 2020
– 2024. Sołectwa w ramach współpracy, na realizację wspólnych przedsięwzięć przeznaczyły 60%
środków przypadających na dane sołectwo, pozostałe 40% pozostaje w danym sołectwie na realizację bieżących potrzeb, zadań nie wymagających
sporych nakładów finansowych.
W ramach 40% środków, które pozostaną w sołectwach zostaną wykonane bieżące przeglądy świetlic,
placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiat biesiadnych. Zostanie przeprowadzona naprawa i przegląd
kosiarek i kos. Zostaną wykonane również „drobne”
zakupy np.: lampy ledowej na plac biesiadny,wyposażenie strażnicy OSP i świetlic wiejskich, lampy
przy drodze gminnej, ławostołów i kompletów barowych, bramy, gablot ogłoszeniowych,farb do odmalowania wiat autobusowych, placów zabaw i siłowni
zewnętrznych, paliwa, oleju i żyłki do wykaszania
placów zabaw, namiotu biesiadnego, itp.
Reasumując, wspólne przedsięwzięcia pozwolą na
zmiany oblicza każdej z wiosek. UG
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Fundusz sołecki funkcjonuje z powodzeniem w Polsce od 2009
roku, a od 2010 roku także w Gminie Czempiń. Są to pieniądze
w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Od 10 lat wszystkie sołectwa wykorzystują potencjał, jaki
daje fundusz sołecki. Powstała niezbędna infrastruktura, równolegle rozwijało się krzewienie kultury, które integrowało
mieszkańców.
Dlatego każdego roku gmina chętnie finansowała zadania realizowane w ramach funduszu. Do podziału w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2021 wyodrębniono łączną kwotę niemalże
500 tysięcy złotych.
Środki z funduszu sołeckiego to bardzo ważne dla mieszkańców pieniądze, ale są mniejsze niż potrzeby wsi. Z uwagi na ten
dysonans między potrzebami sołectw, a środkami na ich realizację, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wyszedł z inicjatywą współpracy sołectw. Podczas wrześniowych zebrań
mieszkańcy sołectw z aprobatą przyjęli nowe rozwiązanie i wyrazili wolę współpracy, skutkującą realizacją wspólnych inwestycji. - Dzięki współpracy, w najbliższych latach, w każdym
sołectwie zrealizowana zostanie duża, ciekawa inwestycja
z funduszy sołeckich - przyznaje Burmistrz Gminy Czempiń –
Na współpracę przystały wszystkie 22 sołectwa. Będą działać
w czterech grupach. Co roku każda grupa zrealizuje wspólne
przedsięwzięcie na terenie jednej wsi. Jako gmina dopomożemy tym zadaniom, żeby miały one większy wymiar i efekt.
Tak oto sołectwa połączyły siły, by wspólnie zrealizować większe przedsięwzięcia. Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej, na
wniosek sołectw, w budżecie gminy na rok 2020, zarezerwowane zostały środki na cztery inwestycje z funduszy sołeckich.
Wsie Jasień, Betkowo, Słonin, Jarogniewice i Borowo przeznaczą środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słonin.
Ze środków wygospodarowanych przez sołectwa Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice i Stare Tarnowo
wybudowany zostanie chodnik w Starym Tarnowie – przedłużenie ulicy Polnej oraz wyremontowanie nawierzchni drogi asfaltowej. Donatowo, Gorzyczki, Gorzyce, Nowy Gołębin i Stary
Gołębin sfinansują remont nawierzchni drogi gminnej do Maria-

BUDŻET OBYWATELSKI

Od 25 października do 3 istopada trwało głosowanie
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy
mieli do wyboru następujące projekty:

kańców na świeżym powietrzu.

Projekt duży – kwota 48 tysięcy złotych

1. Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na
obiektach UKS "AS" Czempiń o wymiarach 24m x13 m. Celem budowy boiska jest zwiększenie atrakcyjności zajęć
podczas treningów UKS "AS" Czempiń. Na boisku będzie
można grać w mini piłkę nożną oraz mini siatkówkę plażową. Boisko to służyć będzie zawodnikom klubu, uczniom
Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz wszystkim mieszkańcom.

1. Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - Ochotnicza Straż Pożarna w Słoninie powstała w 1943
roku. Jej głównym zadaniem jest ochrona zdrowia,
życia i mienia mieszkańców regionu. Projekt zakłada
budowę większego garażu dla wozu strażackiego.
Obecny garaż zostanie przekształcony na szatnie
i część socjalną. Projekt ten pozwoli na dalszy rozwój
i lepsze czuwanie nad bezpieczeństwem regionu. Dynamiczny rozwój jednostki sprawił, że brakuje miejsca.
2. Plac treningowy Street Workout dla młodzieży i dorosłych - kalistenika to ćwiczenia z wykorzystaniem
masy własnego ciała. Taka forma aktywności fizycznej pozwala harmonijnie rozwijać wszystkie partie
mięśniowe, poprawia samopoczucie, redukuje nadmierną tkankę tłuszczową, wpływa na koordynację
ruchową wykorzystując naturalny ruch człowieka. To
tylko kilka z wielu zalet, które są całkowicie za darmo.
Nie trzeba płaci za karnet ani tracić czasu na dojazd.
3. Budowa systemu automatycznego nawadniania na
boisku piłkarskim UKS "AS" Czempiń - celem projektu jest wybudowanie systemu automatycznego nawadniania na płycie głównej boiska piłkarskiego UKS
"AS" Czempiń. Aktualnie boisko nie posiada urządzeń
do nawadniania, a stan jakościowy boiska zależy od
warunków pogodowych. System nawadniania jest
niezbędny do utrzymania właściwej jakości murawy
na boisku, która wpływa na warunki oraz bezpieczeństwo dzieci podczas treningu.
4. Taras przy nowo powstałej Świetlicy Wiejskiej w Piechaninie - taras zapewni możliwość integracji miesz-
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Projekt mały – kwota 12 tysięcy złotych

2. Oświetlenie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Piechaninie - zamontowanie lampy ulicznej na placu zabaw
w Piechaninie ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie jesienno - zimowym.
Szczegółowy opis projektów znajduje się na
stronie internetowej www.czempin.budzet-obywatelski.org - zapraszamy do śledzenia strony.
Wyniki głosowania opublikujemy w natępnym
numerze Pulsu Czempinia. UG

samorząd

Budżet Obywatelski - głosowanie

CZEMPIŃ 2021

Dyrektorzy mają głos
Z czego jesteście Państwo dumni, jako nauczyciele?
Mirosława Kajoch: Jestem szczęśliwa słysząc pozytywne opinie na temat naszej
szkoły. Cieszę się gdy nauczyciele i uczniowie angażują się w życie szkoły i czerpią
radość ze wspólnie spędzonego czasu.
Albert Łukaszewicz: Kiedy
człowiekowi przybywa lat
pracy, wraca myślami do
każdej przepracowanej chwili, do każdego
ucznia i wychowanka, nauczyciela i pracownika,
rodzica i sytuacji, z jaką przyszło się zmierzyć.
Nie brakowało wspaniałych uroczystości szkolnych, osiągnięć uczniów i nauczycieli, związanych z tym chwil do wzruszeń. Wspominam moich uczniów
i wychowanków, którym się powiodło w życiu. Wspominam nauczycieli, którzy wspierali mnie w różnych okresach przygody
z edukacją.
Honorata Ruszkowska: „Pracuję w czempińskim przedszkolu od 30 lat”. Jestem
dumna ze wszystkich osiągnięć moich wychowanków: tych wielkich i tych pozornie
drobnych… Wielu przyprowadza już do
przedszkola... własne dzieci. Czy bycie rodzicem radosnego i szczęśliwego dziecka
nie jest sukcesem? Dumą napawa mnie
również każde ciepłe słowo i miłe wspomnienia z lat przedszkolnych, które wyrażają dawni wychowankowie. Te dobre wspomnienia znajdują
nawet odzwierciedlenie w dokumentach rekrutacyjnych ich
dzieci …
Agnieszka Wojtaszek: Spełniam się w pracy
jako nauczyciel widząc gdy dzieci rozwijają
się coraz bardziej pod moimi skrzydłami
i z każdym dniem coraz pewniej stawiają
kroki w edukacji.

tywność. O sukcesie współczesnej szkoły decydują przede
wszystkim oni, ich sposób przekazywania wiedzy, pasja i kreatywność w poszukiwaniu nowych sposobów edukowania młodzieży.
Nowe technologie, różnice pokoleniowe, przekształcenia cywilizacyjne, zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że przed nauczycielem stawiane są liczne wyzwania, związane z jak najlepszym przygotowaniem człowieka do życia i pracy. W takim
świecie poradzić sobie może tylko elastyczny nauczyciel, który
odnajdzie się w środowisku młodych ludzi i kolejnych pokoleń.
Jedno jednak się nie zmieniło - szkoła nadal jest miejscem,
które ma edukować i kształcić młodych ludzi. Wciąż jest nastawiona na przekazywanie cennego materiału, który mimo
wszystko, posiada luki w zakresie edukacji emocjonalnej i twórczej. Niestety, szkolne realia nie odpowiadają podstawowym
wyzwaniom współczesnego świata, a twórcy szkolnych programów zapominają o tym, że od zapamiętywania encyklopedycznych informacji, znacznie ważniejsza jest kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Nauczyciele wraz z całą oświatą,
powinni budować ciekawą szkołę, która zainteresuje ucznia i nie
będzie nudna.
Honorata Ruszkowska: Najtrudniejszym wyzwaniem, które stoi
przed nauczycielami jest pokazanie dzieciom i młodzieży, jak
w świecie technologii nie zapomnieć o bezpośrednim kontakcie
z drugim człowiekiem….
Agnieszka Wojtaszek: Ogromnym wyzwaniem w XXI wieku dla
nauczyciela jest zdalna edukacja. Dotyczy to przede wszystkim
nauczycieli niekoniecznie zaprzyjaźnionych z technologią, która
aktualnie zaczyna dominować w nauczaniu. Kolejnym wyzwaniem, które się z tym wiąże jest "Wychowanie do wartości" bowiem żadna technologia nie zastąpi dzieciom żywego kontaktu
z kolegami, koleżankami i nauczycielem w regularnej klasie czy
grupie przedszkolnej.
Czego życzyć czempińskim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji
Narodowej?
Mirosława Kajoch: W obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie. I tego przede wszystkim życzę wszystkim nauczycielom
i pracownikom szkół.

Jakie wyzwania stoją w XXI wieku przed
nauczycielami?
Mirosława Kajoch: Wyzwań stojących przed nauczycielem XXI
wieku jest sporo. Za najważniejsze uważam, wskazanie pokoleniu "Z" możliwości bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych. Towarzyszenie "Post - Milenialsom" w tej podróży
jest trudne i wymagające. Dla naszych uczniów sieć internetowa
to naturalne środowisko. My - nauczyciele pokolenia X i Y wciąż
uczymy się przebywać i korzystać w świecie technologii. Nasza
szkoła jest bardzo dobrze wyposażona we wszelkie pomoce
multimedialne. Od kilku lat wykorzystujemy nowinki technologiczne w codziennej pracy i nadal podnosimy swoje umiejętności w tym zakresie.
Albert Łukaszewicz: Szybko zmieniająca się wokół nas rzeczywistość oraz konieczność podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
umiejętności, wymusza na nauczycielach jeszcze większą ak-

Albert Łukaszewicz: Praca nauczyciela to trudne wyzwanie,
które niesie ze sobą konieczność nieustannego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Chciałoby się powiedzieć, że w byciu nauczycielem tylko zmiana jest stała.
Święto Edukacji Narodowej, to szczególny dzień. Z tej okazji
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły należy życzyć
dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Życzyć także należy
bezpiecznych i dobrych warunków nauki i pracy w tym niepewnym i szczególnym czasie. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!
Dobrą szkołę nie tworzą ładne budynki, nowoczesne wyposażenie klas, cyfryzacja, przeprowadzone projekty i zdobyte certyfikaty, dobrą szkołę tworzą dobrzy wychowawcy – dobrzy,
godni naśladowania ludzie.
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Honorata Ruszkowska: Wydarzenia z ostatnich dni spowodowały, że nauczyciele szkół i przedszkoli znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Życzę zatem wiary i nadziei, że „ po burzy znów
zaświeci słońce”.
Agnieszka Wojtaszek: Z okazji Dnia Edukacji życzę nieustającej
siły i pasji w dążeniu do rozwijania kreatywności dzieci i tworzenia warunków do ich indywidualnego rozwoju.
Święto edukacji to także święto uczniów, czy nasza młodzież
i dzieci sprawdzają się w swojej roli?
Mirosława Kajoch: Nasi uczniowie są niezawodni. Bardzo angażują się we wszystkie uroczystości, spotkania czy warsztaty.
Pomimo zmiany formuły tegorocznego Dnia Edukacji - kolejny raz pokazali, że szkoła jest miejscem dla wszystkich i każdy
może realizować swoje pomysły.
Albert Łukaszewicz: Wraz z wiekiem wzrasta znaczenie relacji
rówieśniczych. Dzieci potrzebują i nawiązują nowe znajomości. Akceptacja ze strony rówieśników jest jedną z głównych
potrzeb w tym okresie. Do tej pory źródłem bezpieczeństwa,
wiedzy i wsparcia byli rodzice. To oni organizowali dziecku
czas, dbali o jego rozwój i zabawę. Wraz z wiekiem zmienia
się ważność relacji, dzieci oddalają się rodziców i zaczynają
więcej czasu spędzać z rówieśnikami.
Dużą część dnia dzieci i młodzież spędza w szkole. Nauka
jest główną aktywnością i obowiązkiem w tym wieku (zdoby-

wa się wiedzę, rozwija swoje zdolności). Szkoła jest miejscem
nawiązywania relacji rówieśniczych, uczenia się funkcjonowania w grupie. Jest też źródłem wielu konfliktów. Podstawą aktywności szkolnej jest zdobywanie wiedzy, przy czym efekty
tego procesu są oceniane. To właśnie stopnie są często krytykowane przez młodych ludzi. Nasi uczniowie nie odbiegają
od innych. Mają swoje wzloty i upadki. Niepowodzenia w nauce mogą być spowodowane niskim potencjałem poznawczym lub brakiem zaangażowania się, zbyt małej ilości czasu
poświęcanej na lekcje. Z drugiej strony bardzo dobre oceny
wynikają z ponad przeciętnych zdolności ucznia lub (co jest
częstsze) z pilnego przygotowywania się do zajęć.
Każdy ma już swój własny bagaż doświadczeń, własną wiedzę, małe i wielkie pasje. To dzięki swoim nauczycielom
uczniowie mogą je odkrywać, uczyć się nowego, podążać
wskazaną drogą. Cieszą nas wszelkie osiągnięcia i sukcesy,
nawet te niewielkie na miarę możliwości danego ucznia. Mam
nadzieję, że czas spędzony w murach naszej szkoły uczniowie
będą dobrze wspominać
Honorata Ruszkowska: Zawsze dobrze czuję się w towarzystwie ludzi młodych, od których czerpię optymizm i chęć do
zabawy. Zauważam jednak, że oprócz wielkiej radości życia,
mają bardzo poważne przemyślenia na temat własnego rozwoju i edukacji.
Agnieszka Wojtaszek: Dzieci na poziomie przedszkola bardzo
chętnie kultywują Święto Edukacji Narodowej. kaho

Jesienny bal w przedszkolu
W piątek 25.09.2020r. w Przedszkolu Samorządowym przy ul.
Nowej w Czempinu odbył się jesienny bal. Tego dnia dzieci
przybyły do przedszkola ubrane w kolory jesienne oraz w opaskach na głowie z kolorowych liści. A to wszystko specjalnie
na powitanie wyjątkowego gościa, którym okazała się Pani
Jesień. Przywitała wszystkie dzieci krocząc nutą Vivaldiego
oraz sypiąc kolorowe liście ze swojego koszyka. Przedszkolaki
brały udział w quizie, rozwiązywały zgadki, prezentowały piosenki związane z tematyką jesienną. Dzieci bawiły się z przybyłym gościem w szereg zabaw naśladowczych, więc na sali
balowej spotkać można było skaczące wiewiórki, tuptające
wesoło jeżyki, liski skradające się cicho, ogromne człapiące

niedźwiedzie i odlatujące ptaszki. Nie zabrakło hymnu na
cześć Pani Jesieni oraz skocznych i wesołych tańców. Kolorowo, wesoło i gwarnie było tego dnia w przedszkolu. Pani
Jesień ,,zakradła” się również do kuchni, gdyż tego dnia serwowano na drugie śniadanko sok z marchwi, jabłka, gruszki
i śliweczki. Na jesiennym balu nad balem wszyscy bawili się
doskonale. Za wspaniałą zabawę przedszkolacy otrzymali
z rąk Pani Jesieni drobne upominki do kącików przyrodniczych oraz słodkie, owocowe cukierki. W Czempiniu jesień
zawitała na dobre, po zakończonym balu za oknem pojawiło
się dużo kropel deszczu...
Martyna Stanisławiak
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Pieszo po historię
ności, które im towarzyszyły, być może przyczyni się do tego, że
już nigdy się nie powtórzą.
Aleksandra Adamczak, Gerwazy Konopczyński

oświata

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Czempiniu zorganizowała rajd pieszy do miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy.
Klasy szóste wraz z wychowawcami poszły do Gorzyc, gdzie
złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Floriana Marciniaka, jednego z twórców Szarych
Szeregów, pochodzącego z tej miejscowości. Uczniowie klas siódmych udali się natomiast do Jarogniewic,
by upamiętnić pensjonariuszy Szpitala Psychiatrycznego
w Kościanie, którzy zostali zamordowani w 1940 r. przez
hitlerowców. W okolicznym lesie znajdują się ich zbiorowe mogiły. Klasy ósme w ramach akcji „Sprzątanie
świata” sprzątały okolice Czempinia m.in. cmentarz poewangelicki.
Rajd został poprzedzony konkursem historycznym, którego tematyka dotyczyła II wojny światowej oraz bohaterskich obrońców Westerplatte. Wzięli w nim udział
uczniowie klas VII. Pierwsze miejsce uzyskując tę samą
liczbę punktów zajęli: Marta Idziak z klasy 7e oraz Antoni
Kaźmierczak kl 7a, drugie Jakub Marciniak 7c, natomiast
trzecie Jakub Hamrol 7d i Oliwia Sobkowiak 7e. Patronat
nad konkursem objął Burmistrz Gminy Czempiń Konrad
Malicki, który ufundował nagrody książkowe.
Rajd rozpoczął apel, podczas, którego głos
zabrali dyrektor Szkoły Podstawowej w Czempiniu Albert Łukaszewicz oraz Burmistrz Gminy
Czempiń Konrad Malicki.
- Rajd do miejsc pamięci jest ważnym wydarzeniem dla społeczności naszej szkoły – mówił Albert Łukaszewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czempiniu. - Jest on doskonałym
sposobem krzewienia wśród młodzieży wiedzy
historycznej, ale też podtrzymywania postaw
patriotycznych.
Burmistrz podkreślił, jak duże znaczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej ma pamięć
o przodkach. Zauważył, że tego typu plenerowe lekcje historii wzbogacają w szczególny
sposób wiedzę uczniów.
- Miejsca do których się udacie, związane są
z dramatycznymi wojennymi wydarzeniami –
mówił Konrad Malicki. – Poznawanie okolicz-
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Fot. Archiwum

kultura

Na pięciolinii Harfy

Od 1 do 4 października czempińscy chórzyści wraz z grupą
wiernych sympatyków przebywali w Ośrodku Szkoleniowo
Wypoczynkowym „Alfa” w Rewalu nad polskim Morzem
Bałtyckim.
Przygotowania do tego wyjazdu trwały dość długo ze
względu na panującą pandemię. Aż nadszedł dzień jego
realizacji. Zwiedziliśmy nadmorski kurort Międzyzdroje, a tam wiele ciekawych miejsc, takich jak: oceanarium,
muzeum figur woskowych, pasaż handlowy wraz z długim
molo, amfiteatr, park zdrojowy, w którym zasłużeni polscy
artyści zostali uhonorowani swoimi pomnikami i ławeczkami.
Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do miejscowości
Rewal by po zakwaterowaniu spożyć pyszną obiadokolację.
Po krótkim odpoczynku chórzyści zostali poproszeni na dwugodzinne lekcje połączone z wykładem nt. emisji głosu i solfeża, nauki nowej
pieśni, które poprowadziła Pani Katarzyna Lisicka - nauczyciel akademicki a zarazem dyrygent
chóru „Vox Cordis” i orkiestry dętej „Foxadeon”
w Gostyninie koło Płocka, absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
I tak przez wszystkie dni pobytu w Rewalu byliśmy szkoleni pod „batutą” pani „profesor” w godzinach porannych i popołudniowych.
Był też czas na miłe spotkanie z miejscowym
chórem „Amber Singers” pod dyrygenturą Pana
Michała Bierwiaczonka w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rewalu.
Chórzyści obu chórów bardzo szybko znaleźli
wspólną linię melodyczną wykonywanych pieśni,
które były wcześniej przygotowane i zostały zakwalifikowane do finałowego koncertu.
Bardzo miło upłynęły kolejne godziny integracyjnego spotkania przy pysznym cieście, kawie
i kiełbaskach z grilla, które przygotowali chórzyści z Rewala. Przy
wtórze gitar i śpiewie oraz wymianie doświadczeń muzyczno-śpiewaczych czempińscy harfiści
poznali kulturę i obyczaje „wilków
morskich”.
Koncert finałowy odbył się w niedzielę 4.10.2020 r. o godzinie 11:00
w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Odkupiciela w Pobierowie. Oprawy uroczystej Mszy
Świętej dokonały wspólnie oba
chóry. W koncercie każdy z chórów
wykonał po kilka przygotowanych
utworów, natomiast wspólnie ulubioną pieśń polskiego papieża Jana
Pawła II- „Barkę” opr. H Wierzchonia. Na finał przy licznie zebranych
słuchaczach chórzyści wykonali piękną pieśń „Mamaliye” w opr.
Wolfganga Thierfeldta.
W poczuciu dobrze spełnionej misji udaliśmy
się w drogę powrotną do
Czempinia - życząc wszystkim zdrowia i wytrwałości w kontynuacji pięknego śpiewu.
Stanisław Wiśniewski
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„Klimat na Czytanie” Noc Bibliotek 10.10.2020
Fot. Biblioteka

„Klimat na czytanie” - hasło tegorocznej edycji Nocy Bibliotek, było bardzo szerokie.
Zjawiska, pojęcia, ekologia, natura, równowaga, aktywność, zdrowe nawyki, komfort,
nastrój, to wszystko wpływa na nasz „Klimat na czytanie”. Każdy może rozumieć to
różnie. My pokazaliśmy to czego nam najbardziej brakowało w związku z epidemią.
Były to:
1/ ograniczenia wakacyjne, bezpieczne plażowanie – scenka na plaży;
2/ komfort z korzystania z kawiarni – scenka w kawiarni oraz to co nam zostało;
3/ domowe zacisze wraz z dobrą książką – scenka w sypialni.
Dzięki staraniom naszych pań bibliotekarek, scenka z kawiarni została udekorowana
pięknymi filiżankami i olbrzymim imbrykiem wykonanymi z książek przeznaczonych
na makulaturę.
Książki zyskały drugie życie, a biblioteka piękną oprawę. MN
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książki - polecam

To nie będzie tekst o epidemii

Na początku chciałam napisać kilka słów o tegorocznych nagrodach
literackich (przypomnę: Literacka Nagroda Nike dla fantasty Radka
Raka i literacka Nagroda Nobla dla poetki Louise Glück). Później, ze
względu na zaistniałą sytuację, myślałam, żeby wspomnieć o lekturach na czas zarazy tudzież koronawirusa, ale do głowy przychodziły
mi same oczywiste tytuły, po wielokroć przypominane już
wiosną tego roku: „Miłość w czasach zarazy” Márqueza,
czy „Dżuma” Camusa. A być może warto spróbować
inaczej? Wbrew pogodzie, widmu katastrofy klimatycznej
i ponownemu zamknięciu? Może warto udać się w
podróż? Bardzo daleką, nieoczywistą i bez konkretnego
planu? Lub bliską i oswojoną? Bo może właśnie lektura
tytułów, które traktują o podróży, przyniesie oczekiwane
ukojenie?
Zacznijmy zatem od pozycji teoretycznej. „Zew włóczęgi”
Solnit jest apologią pieszej wędrówki. Autorka rozpatruje
„podróżowanie” na wielu poziomach: prawnym, fizycznym,
religijnym, społecznym – dalej: wolnościowym i rewolucyjnym, ale też w różnych okolicznościach i kontekstach:
wspinaczka wysokogórska, miasto, przedmieścia, wrzosowiska i lasy, ogrody etc. „Zew włóczęgi” to erudycyjna
opowieść, która uświadamia czytelnikom i czytelniczkom, że zwykły spacer jest przywilejem - żeby
spacerować - trzeba mieć wolny czas i dostęp do
dróg, które nie są własnością prywatną, nie są
ogrodzone płotem lub dostępne tylko dla wybranych.
Nie możemy być też ograniczeni żadnym zewnętrznym paradygmatem np. epidemią. Solnit jako piewczyni wolności i niespiesznej peregrynacji. Czytając jej
książkę można podróżować na wielu płaszczyznach i poziomach.
Jak już liznęliśmy trochę teorii, to nadszedł czas na
praktykę. Mariusz Szczygieł wiosną tego roku wydał
książkę „Osobisty przewodnik po Pradze”. I niech Państwa
nie zmyli tytuł, bo więcej w tej książce „szczygłowatości”
i mięsistego tekstu niż wskazówek aprowizacyjnych.
Szczygieł prowadzi nas zatem po ulicach stolicy Czech,
pokazując miejsca oczywiste i te z poza oficjalnej trasy
turystycznej. Bo w tej książce każdy znajdzie coś dla
siebie: znakomity smak pilznera, dobrą sztukę i Kafkę/
Havla. Po lekturze zaś czuje się ciężar przebytych kilometrów, ale też wielką satysfakcję.
A poza miedzą? Coś z poza Europy? Bardzo proszę –
„Auroville. Miasto marzeń” Katarzyny Boni. Jej reportaż to
opowieść o indyjskim mieście, w którym miała zmaterializować się idea równości, tolerancji, pokoju i wspólnotowości. Czy projekt się udał? Oczywiście, że nie. Boni zabiera
czytelników w fascynującą podróż po utopijnym mieście,
które zdaje się być cały czas w fazie przejścia/dojścia do
swojego założonego ideału. Zresztą to cechy utopii – fantazmaty i niekompletność (aż chce się napisać - ułomność). Tak książka ma wiele mocnych punktów, ale jednym z ważniejszych jest jej konstrukcja. Ponadto, znakomity warsztat i porządny
research reporterski. Wspaniała rzecz.
To banalne, co teraz napiszę, ale myślę, że warto to podkreślać przy
każdej okazji, że książki to najlepsza i zawsze dostępna podróż,
dalej przygoda. Bez względu na czas i miejsce. Warto o tym
pamiętać szczególnie teraz, gdy jesień za rogiem, część z nas
właśnie odbywa kwarantannę a być może kolejny lockdown
przed nami. 							
				Monika Długa
Dyrektor wydawnicza grupy Wydawnictwa Poznańskiego
Autorka bloga God save the book

Operacja Tannenberg

historia

W październikowym numerze Pulsu Czempinia wspominamy
wydarzenia sprzed 81 lat. Wracamy pamięcią do Operacji Tannenberg, która miała na celu eksterminację polskiej inteligencji
oraz przywódców ruchu oporu. Osoby uznane przez Niemców
za szczególnie niebezpieczne dla III Rzeszy, z uwagi na swoją
działalność publiczną i patriotyczną miały zostać wyeliminowane ze społeczeństwa. Na przygotowywanych przed wybuchem
wojny tzw. listach proskrypcyjnych (Sonderfahndungsbuch)
mogli się znaleźć duchowni, politycy, pedagodzy, ludzie kultury,
nauki, przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy, członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ale
aresztowania mogły również objąć osoby, na które pojawiały
się donosy i skargi części ludności niemieckiej, chowającej urazy do polskich sąsiadów z okresu międzywojnia lub z pierwszych dni II wojny światowej. Z jednej strony, władzom niemieckim chodziło o wyeliminowanie potencjalnych inspiratorów
konspiracji czy też oporu, z drugiej zaś o zastraszenie ludności
polskiej.
Wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich w okolice Czempinia
i Kościana oraz powołaniem nowych, okupacyjnych władz, nastąpiły aresztowania, następnie procesy sądowe, zasądzano
wyroki śmierci i dokonywano egzekucji. Już 2 października 1939
roku w Kościanie obradował sąd doraźny grupy operacyjnej policji bezpieczeństwa, pod przewodnictwem SS-Sturmbannführera Flescha. Tego dnia dokonano również pierwszej egzekucji na rynku w Kościanie. Zginęło ośmiu działaczy, w tym
mistrz ślusarski Józef Szynklewski z Czempinia.
Kolejna publiczna egzekucja miała miejsce 23 października
1939 r. "Poprzedzony dżdżystym wieczorem, nadszedł 23 października. Już od wczesnego ranka krążyły po mieście mgliste
pogłoski, coś się stanie. Domysły te zmieniły się w pewność,
gdy zobaczono, jak na rynku kościańskim, pod ratuszem zaczęto ustawiać worki z piskiem. Oddziały policji i zbrodniarzy
w czarnych mundurach otoczyły rynek. Wojsko zabezpieczyło
wyloty ulic... Na rynek wprowadzono skazańców – bohaterów.
Szli wolno lecz dumnie. Było ich osiemnastu. Tłumy zakołysały
się. Zabolały serca. Zaczęto szlochać. A oni szli.” („Z katakumb
wspomnień”, materiał zbiorowy opracowany w 1946 roku przez
Wydział Propagandy Powiatowego Komitetu Ekshumacyjnego
w Kościanie). W grupie rozstrzelanych tego dnia byli także Jan
Wiktor Szołdrski, ziemianin ze Starego Gołębina, Bronisław Farulewski, kupiec z Czempinia, Stanisław Szukalski z Czempinia
i Józef Wojciechowski, kierownik szkoły w Borowie, aresztowany 19 października. Przez jednego ze zwolnionych z więzienia
więźniów udało Mu się przekazać żonie Marii list, pisany ołówkiem na strzępie papieru: „Kościan, dnia 23 października 1939 roku, poniedziałek. Kochana Marysiu
i kochane Dziateczki! Ponieważ pana aptekarza
Płoszyńskiego ze względu przekroczonego wieku
71 lat zwolniono z więzienia, więc mam tę możność
do Ciebie i kochanych dziateczek skreślić te kilka
słów. Co przeżywamy i przeżywaliśmy, to lepiej
przedstawić Ci może ustnie pan aptekarz. Jaki to
ma cel i za co mamy być ofiarami, to już Bóg miły
wie; sytuacja prawdopodobnie w piątek miała być
bardzo niebezpieczna, byliśmy 5 minut przed 12. Jesteśmy i nadal w tej wielkiej niepewności. Wiem, że
jest Wam niemożliwe coś dla mnie uczynić. Proście
Boga o ocalenie Waszego tatusia. O ile Bóg dłużej

przeznaczył być tu w Kościanie,
to proszę Cię moja ko…..”.
Najwięcej osób z gminy Czempiń rozstrzelano 7 listopada. Zginęli wówczas – z Czempinia: Jan
Błaszczyk, młynarz, Józef John,
robotnik, Edmund Kamiński, piecownik, Antoni Kaźmierski, woźnica, Paweł Lewandowski, stolarz, Stanisław Lubański, piekarz,
Marian Przymus, kupiec, Stanisław Skotarek, handlarz, Edward
Szukalski, ślusarz, Jan Wachowiak, mistrz rzeźnicki; z Borowa:
Jan Korbik, rolnik, Roman Migaszewski, leśnik z Piotrkowic:
Franciszek Dworczak, robotnik,
Ludwik Michalak, robotnik, Władysław Wierzejwski, robotnik,
a także Feliks Adamski, robotnik
z Piechanina.
9 listopada w lesie w Kurzej Górze miała miejsce kolejna masowa egzekucja, w której rozstrzelano: Jana Frąckowiaka, robotnika
z Czempinia oraz Piotra i Czesława Włodarczaków, rolników
z Borowa. W październiku i listopadzie 1939 roku z naszej gminy
zginęły łącznie dwadzieścia
cztery osoby.Dwie osoby spośród aresztowanych cudem uszły
żywe. Większość osób została
skazana wyrokami sądu doraźnego w Kościanie. Z analizy dostępnych dokumentów możemy
wywnioskować, że wiele spośród
24 aresztowanych i straconych
osób było wcześniej zaangażowanych w działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół lub
innych organizacji, uznanych
przez okupanta za wrogie. Kilkoro walczyło w Powstaniu Wielkopolskim.
Po raz kolejny, zwracamy się
z apelem o pomoc w odnalezieniu fotografii zamordowanych lub
jakichkolwiek informacji na Ich
temat. Prosimy o kontakt mailowy: cac@spiszcz.org, przez stronę Stowarzyszenia Przyjaciół
i Sympatyków Ziemi Czempińskiej na FB lub na adres Centrum
Kultury Czempiń ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń.
katwie, Starszy Czempiniak
Na zdjęciach od góry: Bronisław Farulewski, Józef Wojciechowski, Paweł Lewandowski, Jan Korbik, Jan Szołdrski.
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W dniach 18-20.09 drużyna Żaków UKS "AS" Czempiń wzięła udział w ogólnopolskim turnieju piłkarskim Bałtyk Cup.
W rozgrywkach uczestniczyło 12 drużyn podzielonych na
dwie grupy:
Grupa A:
Dwójka Gubin
Błękitni Wejherowo
Bizon Cerkwica
UKS Pieńsk
Akademia Reissa Piła
Avia Kamionki
Grupa B
UKS "AS" Czempiń
Dwójka Gubin II
Canarinhos Skórzewo
AP Wilki Dąbrówka
Hutnik Szczecin
Wybrzeże Rewalskie Rewal
Fot. Archiwum
Nasz wyjazd rozpoczął się w piątkowe popołudnie. Po zakwaterowaniu w ośrodku wspólnie zjedliśmy kolację. Następnie
udaliśmy się na plaże, gdzie odbyliśmy krótki trening przed turniejem. Po powrocie wspólnie z licznie przybyłymi rodzicami
zawodnicy usiedli przy ognisku, gdzie każdy mógł usmażyć sobie kiełbaski.
Zmagania piłkarskie rozpoczęliśmy w sobotni poranek. Bardzo
dobrze weszliśmy w turniej i w pierwszym meczu pokonaliśmy
3-0 Hutnik Szczecin. W kolejnym spotkaniu AS-y pokonały po zaciętym spotkaniu AP Wilki Dąbrówkę 3-2. W trzecim
spotkaniu grupowym zmierzyliśmy się z gospodarzami turnieju
drużyną Wybrzeże Rewalskie Rewal. Mimo prowadzenia 2-0
przegraliśmy to spotkanie 3-2. Zawodnicy nie zrazili się porażką i w kolejnym spotkaniu pokonali 3-1 Canarinhos Skórzewo.

W ostatnim, decydującym o 1 miejscu w tabeli zmierzyliśmy się z niepokonaną dotąd drużyną Dwójką
Gubin II. AS-y zagrali najlepszy mecz tego
dnia i pewnie zwyciężamy 3-0. Dzięki temu
zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie. Zawodnicy świętowali zwycięstwo z głośno
dopingującymi rodzicami, a w nagrodę za
świetną postawę na boisku udaliśmy się do
Aquaparku w Pogorzelicy. Chłopcy mogli
zrelaksować się oraz odpocząć po ciężkim
dniu.
W niedzielę przyszła pora na fazę pucharową. W ćwierćfinale naszym rywalem był
zespół Avii Kamionki. Po bardzo dobrej
grze pierwszego dnia wszyscy mieli nadzieję na dojście do samego finału. Niestety po zaciętym i nerwowym meczu przegrywamy 1-0 i pozostaje nam gra o miejsca
5-8. Zawodnicy mocno przeżyli porażkę
i do kolejnych spotkań przystąpili przybyci.
W efekcie przegrywamy w karnych z Błękitnymi Wejherowo oraz Akademią Reissa
Piła 1-0. Ostatecznie zajmujemy 8 miejsce
w turnieju. Mimo, iż zajęte miejsce nie zadowalało zawodników, zagrali oni dobry
turniej. Zdobyli masę cennego doświadczenia, które
na pewno zaprocentuje w przyszłości. Pokazali, iż
drzemie w nich ogromny potencjał. Oprócz zmagań piłkarskich był to dla chłopców urodzonych
w roczniku 2012-2013 ważny sprawdzian radzenia
sobie bez rodziców. Po raz pierwszy wyjechali oni
na kilkudniowy turniej, na którym spali bez rodziców
oraz wykonywali wszystkie codzienne czynności bez
ich pomocy (posiłki, kąpiel, sprzątanie, ubieranie).
Chłopcy poradzili sobie fantastycznie. Na słowa
pochwały zasługują również rodzice, którzy mogli
obserwować, jak ich pociechy funkcjonują bez ich
pomocy, a także świetnie dopingowali przez cały
pobyt. MM
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AS-y na turnieju Bałtyk Cup w Rewalu!

27.09.2020 na boiskach piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego "AS" Czempiń odbyła się kolejna kolejka Ligi Żaków
Starszych (2012) oraz Młodszych (2013). Przez ponad 4 godziny na czterech specjalnie przygotowanych boiskach dzieci
rywalizowały ze sobą, świetnie przy tym się bawiąc. W turnieju
nie liczono wyników oraz nie prowadzono żadnej klasyfikacji.
W turnieju dla Żaków Starszych wzięło udział 8 zespołów:
UKS "AS" Czempiń

Obra Kościan
Kania Gostyń I
Kania Gostyń II
Juna Trans Stare Oborzyska
PKS Racot I
PKS Racot II
Młode Orły Gostyń
Natomiast w rozgrywkach dla Żaków Młodszych wzięło udział 6 drużyn:
UKS "AS" Czempiń
UKS Śrem I
UKS Śrem II
Juna Trans Stare Oborzyska
Promień Krzywiń
UKS Orlik Mosina. MM

Mistrzostwa Polski Kadetów
w Tenisie Stołowym - Kraśnik
W dniach 24-27 września 2020 w Kraśniku, woj. lubelskie, odbyły się Indywidualne
i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów.
Wśród najlepszych 64 zawodników w Polsce znalazł się wychowanek CKS Helios Czempiń Kamil Kostyk. Nasz zawodnik, który po raz pierwszy startuje wśród
kadetów, start indywidualny zakończył na 49 miejscu. W grze deblowej, wraz
z Dawidem Galą (K.S. Podwawelski Kraków), zajął 17 miejsce, a w miksie wspólnie
z Agatą Ławniczak (Warta Oborniki) również 17 miejsce.
Postawa Kamila zasługuje na wielkie brawa, gdyż sam awans na Mistrzostwa Polski to duży sukces. Nadmienić trzeba, że Kamil od przyszłego sezonu 2020/2021
będzie zawodnikiem LKTS Luvena Luboń, gdzie od dłuższego czasu trenuje
w jednym z ośmiu Ośrodków Szkoleniowych z ramienia Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w Polsce.
Życzymy Kamilowi samych sukcesów i powodzenia w nowym klubie.
CKS HELIOS
Fot. Archiwum
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Liga Żaków na boiskach UKS "AS" Czempiń
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600 sekund z kulturą
„Dzień dobry!” W taki twórczy sposób witam się co tydzień z gościem, z którym potem sobie miło
rozmawiamy przez 600 sekund. Na potrzeby tej rozmowy wykorzystujemy miernik czasu w postaci
klepsydry oraz dwa prawie wygodne krzesła. Gawędzimy sobie tak we dwoje lub we dwie.
Tematów jest całe mnóstwo, ale każdy mniej lub bardziej zahacza o kulturę, sztukę, twórczość,
pasję… Na pierwszy ogień przepytywanki poszli pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
oraz instruktorzy, ale przyjdzie też pora na artystów, twórców, pasjonatów niezwiązanych umowami z kulturą instytucjonalną. Przyjdzie czas, że zadzwonię również do Państwa i zaproszę na
rozmowę… Mam szczerą wolę poznać wszystkich miłośników sztuki związanych z nasza gminą
i stworzyć w ten sposób kulturalną mapę Czempinia. Ta mapa, będzie kompozycją ludzi i ich
poglądów, a nie pomników czy wydarzeń!
Na koniec, punkt obowiązkowy dla każdego odpytywanego – zabawa w skojarzenia. Na czym
polega? Zobaczcie sami! Jedynym burzycielem intymności tych rozmów są bowiem kamery
zapisujące przebieg naszych tête a tête , oraz światła, przy których trudno nie mrużyć powiek….
Potem ten zapis idzie do komputera, mielimy…. mielimy…. (niczego nie wycinamy – piasek w
klepsydrze cały czas leci….. ) i fruuuu na chmurę! By tam w odmętach YouTube, Facebook & CO.
zagnieździć się na dobre i pozwolić Państwu podglądać nasze „czaty w realu”, do czego gorąco
zapraszam!
I taka mała ściąga: nowa rozmowa w każdą niedzielę na kanale Centrum Kultury Czempiń na YT
o godzinie 17:00 (warto subskrybować, bo nie tylko te rozmowy tam wrzucamy…), potem link
pojawia się również na FB gdzie można oglądać, śmiać się z nami, krytykować, komentować,
opiniować, wrzucać swoje propozycje gości (ja powiedziałam krytykować??? no chyba nie…).
kaho

Majsterkowanie
z kulturą

kultura

Fot. Biblioteka

Majsterkowanie z kulturą, to nowa seria
filmów dostępnych na kanale Centrum
Kultury Czempiń na portalu YouTube. W tym
projekcie pokazujemy jak w prosty i szybki
sposób można wykonać ciekawe przedmioty. Zrobiliśmy już wspólnie bębenek z puszki
po pomidorach, misia z ręcznika, a także
konfetti z rolki po papierze toaletowym.
Pomysły są proste, ponieważ zależy nam na
tym aby każdy mógł samodzielnie wykonać
takie projekty w domowym zaciszu. Chcemy
aby ludzie dzielili się z nami swoim pracami,
dlatego zachęcamy do przesyłania zdjęć
wykonanych przedmiotów na naszą stronę
na Facebooku. Filmy pojawiają się regularnie
w każdy wtorek o godzinie 18.00 na naszym
kanale YouTube. MK

