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W Mikołajki Czempiń rozświetlił
świąteczny blask
Szanowni Państwo, niewiele w tym roku mieliśmy
chwil radości: odwołane koncerty, wystawy, spotkania autorskie, brak imprez plenerowych i wydarzeń artystycznych, rozgrywki sportowe – bez publiczności,
odwołane wesela, podróże… Wielu z naszych bliskich
zmaga się z zakażeniem koronawirusem, a nadchodzące święta mają być szczególne – spędzone w domowym zaciszu, bez gwaru dużych, rodzinnych spotkań.
Dlatego też mamy nadzieję, że tegoroczne dekoracje
świąteczne miasta, które dla Państwa przygotowaliśmy pozwolą choć na chwilę zapomnieć o troskach
dnia codziennego i poczuć tę magiczną, świąteczną
atmosferę.
Tegoroczne iluminacje w Czempiniu to ponad 150
tysięcy światełek. To pięknie udekorowane drzewa oraz centralna płyta Rynku, gdzie obok dorodnej
choinki postawione zostały reniferki, kartka świąteczna, bombka oraz kula i prezent, które własnoręcznie
wykonali pracownicy PGK i pracownicy techniczni ze
Szkoły Podstawowej w Czempiniu w czasie pracy
zdalnej, za co w imieniu wszystkich Mieszkańców bardzo serdecznie dziękujemy. Przy iluminacjach mogą
fotografować się całe rodziny, by móc wysyłać świąteczne życzenia z Gminy Czempiń.
Udekorowano także drzewka i choinkę przed Urzędem Gminy, przy Przedszkolu Samorządowym oraz
PGK, teren zielony między ulicą Towarową a Kościańskie Przedmieście. UG
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Poprawa warunków dydaktycznych w SP
w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni,
wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla
uczniów
Dobiegła końca realizacja projektu trwającego od początku
2017 roku, w ramach którego w Szkole Podstawowej w Głuchowie zrealizowane zostały zajęcia, doposażone pracownie, a nauczyciele przeszli specjalistyczne kursy. Projekt w 2016
r. zyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 270 tysięcy złotych przy ogólnej wartości
projektu wynoszącej ponad 280 tysięcy złotych, i tym samym dofinansowanie pokryło 95% kosztów całkowitych zadania.
Projekt zakładał stworzenie warunków do prowadzenia zajęć metodą doświadczalną, celem poprawy warunków dydaktycznych, głównie wdrożenia sposobu nauczania, który
zaangażowałby ucznia w działanie.
Jak wynikało z przeprowadzonej diagnozy, kadra nauczycielska jako kluczowe przeszkody w prowadzeniu zajęć metodą badawczą wskazywała niewystarczające wyposażenie
pracowni przedmiotowych. W ramach
zadania doposażono pracownie przyrodniczą i matematyczną w SP w Głuchowie w sprzęt niezbędny do przeprowadzania
eksperymentów
i doświadczeń, co bezpośrednio przekłada się na poprawę warunków dydaktycznych.

matyki w szkole podstawowej. Dodatkowo zakupiono tablicę
interaktywną, dwa projektory, laptop oraz napęd DVD.
Wymienione wyżej pomoce dydaktyczne to łącznie blisko 7
tysięcy elementów wyposażenia pracowni, dających możliwość wykonywania doświadczeń. Wzbogacenie zasobów
pracowni o rzeczone elementy przyczyniło się do rozwijania
samodzielności myślenia uczniów, formułowania pytań, analizy danych i wyciągania wniosków. Pracownie wykorzystywane są do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz codziennych lekcji realizujących podstawy programowe.
Projekt zakładał także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem objęto łącznie 6 nauczycieli, którzy w ramach kursów i studiów podyplomowych zdobyli
umiejętności, przydatne w trakcie prowadzenia zajęć dodatkowych oraz codziennych lekcji. Wybór tematyki kursów wynikał z przeprowadzonej w 2016 analizy zapotrzebowania
szkoły na określone umiejętności u nauczycieli, które po-

Pracownia przyrodnicza została doposażona w takie elementy jak np.: przyrządy i urządzenia do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji
mikroskopowych, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt
ochronny, sprzęt techniczny i pomocniczy, sprzęt laboratoryjny, odczynniki
chemiczne oraz plansze interaktywne
do nauki przyrody w szkole podstawowej. Pracownia matematyczna została
doposażona m.in. w: zestawy matematyczne gier dydaktycznych i logicznych,
przyrząd do demonstracji powstawania
brył obrotowych, siatki brył i figur geometrycznych, zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne, zestawy przyrządów
do mierzenia jednostek i objętości oraz
plansze interaktywne do nauki mate-
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zwoliły rozwijać
u uczniów.

kompetencje

kluczowe

Zrealizowano również liczne zajęcia dodatkowe. Zajęcia, w których wzięło udział 69 dzieci,
miały rozwinąć kompetencje kluczowe i uniwersalne wśród uczniów. W realizacji zajęć wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione
w ramach doposażenia. Odbyło się łącznie
2244 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów,
w tym: indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównujące – 660 godz.; indywidualne zajęcia
logopedyczne– 660 godz.; indywidualne zajęcia
terapeutyczne (terapia poznawczo-behawioralna) – 528 godz.; kółko matematyczne z GeoGebrą – 198 godz.; "Młody Przyrodnik" – 198
godz.
Z dużą aprobatą dzieci spotkały się zajęcia badawcze prowadzone m.in. przez doktorów z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii
Nauk oraz wyjazdy edukacyjne, których celem było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na
rynku pracy. Wybór miejsc wyjazdów uzależniony był od zainteresowań oraz potencjału uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych, a ich destynacją były ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane na terenie Wielkopolski.
Celem głównym projektu było podniesienie poziomu edukacji w Szkole Podstawowej w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, przeszkolenie nauczycieli,

organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów
z trudnościami edukacyjnymi oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Podobne projekty odbyły się
także w Szkole Podstawowej w Czempiniu i w Borowie. Ich
realizacja ma bezpośrednie przełożenie na jakość oferty
edukacyjnej w czempińskich szkołach, a zatem daje większe
możliwości rozwoju naszym dzieciom, dorównując do europejskich standardów.

Nie będzie podwyżki podatków

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Czempiniu, na
wniosek Burmistrza Gminy Czempiń, Radni podjęli decyzję
o utrzymaniu dotychczasowych stawek podatku od nieruchomości. To oznacza, że w przyszłym roku zapłacimy podatek w tej samej kwocie, co w roku 2020.
- Decyzja o utrzymaniu w 2021 roku stawek podatkowych
na niezmiennym poziomie w stosunku do bieżącego roku
wynika przede wszystkim z obecnej sytuacji gospodarczej
w kraju, wywołanej pandemią koronawirusa. Wszyscy już od
wielu miesięcy doświadczamy skutków trwającej epidemii,
w tym niestety także skutków ekonomicznych. W związku
z powyższym mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców, w tym także przedsiębiorców prowadzących na
naszym terenie działalność gospodarczą, Gmina Czempiń
postanowiła utrzymać stawki podatkowe na niezmiennym
poziomie. Ta decyzja nie należała do łatwych. Od kilku miesięcy ponosimy wysokie koszty związane z przeciwdziałaniem epidemii. W przyszłym roku wzrośnie płaca minimalna,
musimy mierzyć się z rosnącymi kosztami zakupu materiałów i usług na skutek wysokiej inflacji. Równolegle obser-

wujemy spadające dochody gminy na skutek
panującej pandemii. W związku z tym, przy
zachowaniu wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie roku obecnego, konieczne
będzie dalsze ograniczanie wydatków ze środków budżetu Gminy Czempiń, co może wpłynąć na ograniczenie niektórych realizowanych
przez nas usług na rzecz mieszkańców. Trudniej będzie gminie udzielać także dalszych ulg
i zwolnień w podatkach w 2021 roku.
W związku z powyższym, mimo, iż wiele gmin
wprowadziło podwyżki podatków, także do
stawek maksymalnych dopuszczonych w przepisach, Gmina Czempiń pozostawiła stawki na
dotychczasowym poziomie i utrzymuje z korzyścią dla mieszkańców poniżej wartości maksymalnych. Tymi decyzjami gmina pozostawia
mieszkańcom ponad 500tys. zł – mówi Burmistrz Konrad Malicki. UG
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od nieruchomości w Gminie Czempiń w 2021 roku

Mamy wielkie serce
W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców Gminy Czempiń,
sygnalizujące potrzebę zainstalowania serca na nakrętki w naszej gminie, przy współpracy Urzędu Gminy i Naczelnika OSP
w Gorzycach druha Tomasza Tesznera, dzięki ogromnej życzliwości sponsorów: Metalchem- Kościan. Sp. z.o.o. i Seacom
Sp. z .o.o., którzy wykonali i zamontowali pojemnik nieodpłatnie, serce stoi i czeka by się zapełnić.
To samo dobro, ponieważ oprócz walorów proekologicznych,
wspomożemy tych spośród nas, którzy najbardziej tego potrzebują. Dochód z akcji charytatywnej będzie przeznaczony
na pomoc osobom niepełnosprawnym. Prosimy, by zgłaszać
naszym strażakom cele i zbiórki charytatywne, na które miałyby być przekazane nakrętki.
Aktualnie zbieramy dla Emilki Hohorek. Emilka urodziła się 5
października 2017 roku. Wraz z rodzicami mieszka w Gorzycach. Choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną Zespół
Emanuela jako jedno z dwóch dzieci w Polsce.
Zespół Emanuel objawia się między innymi epilepsją, chorobą serca, która powoduje szybkie
zmęczenie przy najprostszych czynnościach, rozszczepem podniebienia, głuchotą, która wymaga
noszenia aparatów słuchowych, wiotkością mięśni,
cofniętą brodą i zbyt krótkimi wędzidełkami, które
uniemożliwiają poprawne połykanie. Przy tym
schorzeniu dziewczynka ma też dodatkowe trzynaste żebra. Dodatkowo często pojawiają się choroby układu oddechowego. Trwa zbiorka nakrętek
na leczenie i rehabilitację dziewczynki.
Po każdorazowym zapełnieniu pojemnika, zmieniamy cel, na który zbierane są nakrętki. Kolejna
zbiórka prowadzona będzie na rzecz trzyletniego
Adasia z Piechanina. Adaś urodził się z wiotkością
krtani i osłabieniem mięśniowym. Od narodzin był
rehabilitowany. Gdy miał 4 miesiące podczas zabiegu doszło do przedziurawienia przełyku. Chłopiec został wprowadzony w stan śpiączki na 4 tygodnie. Podczas wybudzania nie podołał oddechowo,
dlatego podjęto decyzję o natychmiastowej tracheotomii.
Rozpoczęła się ciężka i intensywna rehabilitacja, która dawała
duże postępy, ale Adaś oddychał przez tracheotomię i był
karmiony przez sondę.
By Adam mógł funkcjonować, należało wykonać operację resekcji tchawicy i zespolenia, która mogła być przeprowadzona w Szwajcarii. Koszt to 800 tys. zł. Na początku listopada
w leczeniu Adasia nastąpił przełom. Polscy lekarze podjęli się
tego trudnego zadania i przeprowadzili operację. Adaś oddycha samodzielnie, odzyskał głos, zaczyna normalnie funkcjonować. To dla rodziny przełomowy moment, ale nadal nie ma
pewności, czy leczenie zagraniczne nie będzie konieczne.
Najbliższe miesiące będą decydujące. Konieczne będą zajęcia, rehabilitacja, stymulacja, zakup specjalistycznego sprzętu,
co generuje ogromne koszty. Pomóżmy Adasiowi.
Zbierane w ostatnich miesiącach nakrętki jako piersi wrzucili
druhowie OSP Czempiń. Teraz serce jest w Waszych rękach.
Wypełniajcie je nakrętkami, a OSP Czempiń przekaże je na
szczytne cele.
Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy. Przynosi korzyści nie tylko potrzebującym, ale

i środowisku. Jak to działa? Zakrętki trafiają w stu procentach
do recyklingu i choć punkty skupu nie oferują wielkich sum za
kilogram, to wystarczy zgromadzić ich wystarczająco dużo, by
uzbierać trochę pieniędzy dla kogoś potrzebującego.
Jakie nakrętki wrzucać do specjalnego kosza? Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki,
bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki
np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu
zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej,
po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania.
Do zbiórki nadają się te, które nie zawierają dodatkowych elementów takich jak uszczelki, tekturki, gumki, styropianiki, folijki, banderole. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych
przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba
je usunąć przed przed wyrzuceniem. UG
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Budżet Gminy Czempin na 2021 rok
Budżet Gminy Czempiń na 2021 rok i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie podporządkowany strategicznym celom, tj: utrzymaniu wysokiego
poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu
rozwojowi gminy przy maksymalnym wykorzystaniu środków
zewnętrznych oraz zachowaniu dobrej i bezpiecznej sytuacji
finansowej gminy.
W nadchodzącym roku będziemy się musieli zmierzyć z wieloma niekorzystnymi tendencjami, w szczególności reperkusjami
pandemii COVID. Wpływ na finanse naszej gminy będą również miały niższe dochody, w szczególności obniżone wpływy
z podatków, będące pochodną sytuacji w całym kraju, a także
rosnące koszty wynikające m.in. z wysokiej inflacji oraz obligatoryjnych zmian w zakresie wynagrodzeń, w tym w zakresie
wynagrodzeń w oświacie i wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.
Dochody gminy na rok 2021 zostały ustalone na blisko 59 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów stanowią dochody majątkowe. Same dotacje w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich to blisko 5 milionów złotych.
Wydatki szacowane są na sumę ponad 61 milionów złotych,
w tym wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości ponad 11 milionów złotych. Oznacza to, że
przed nami kolejny już rok dynamicznego rozwoju poprzez realizację szeregu ważnych i oczekiwanych inwestycji.
Planowany nieduży deficyt budżetu pokryty zostanie w części
zaoszczędzonymi środkami, które nie zostały wykorzystane
w roku 2020. Zakłada się także przychody z tytułu sprzedaży
gminnych działek inwestycyjnych w Głuchowie i mieszkaniowych w Nowym Borówku, co w perspektywie czasu przyniesie
dodatkowe korzyści. Na etapie projektu budżetu planowane jest
także niewielkie zwiększenie zadłużenia gminy, co jest związane z trwającymi procedurami pozyskiwania środków unijnych na
kolejne inwestycje. Przewidujemy jednak, że stabilna sytuacja
finansowa gminy może pozwolić zrezygnować z części zadłużenia w ciągu 2021 roku.
Podstawowym celem polityki budżetowej gminy w 2021 roku, jak i w latach
najbliższych, będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju. Priorytetem
w zakresie inwestycji będą nadal zadania, na które pozyskano dofinansowanie
zewnętrzne, w tym projekt rewitalizacji
miasta i utworzenie strefy inwestycyjnej
w Głuchowie. Realizowane będą także
wydatki na przedsięwzięcia zaplanowaOsiedle
ne wcześniej w Wieloletniej Prognozie
Osiedle
Finansowej lub rozpoczęte w roku 2020
i kontynuowane w 2021. Nie zabraknie
Osiedle
także działań gminy w zakresie m.in. budowy dróg, rozbudowy oświetlenia uliczOsiedle
nego, wymiany źródeł ciepła oraz współOsiedle
pracy sołectw w ramach zintegrowanego
funduszu sołeckiego. W zakresie wydatOsiedle
ków bieżących należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urząOsiedle
dzeń miejskiej infrastruktury technicznej
i społecznej oraz zaspokajanie bieżących

potrzeb mieszkańców gminy. Przygotowanie projektu budżetu wymagało oczywiście także szukania oszczędności, które
wprowadzone zostały praktycznie do każdego obszaru działania gminy, począwszy od kultury, poprzez sport, ale także restrykcyjnego planowania kosztów działania naszych jednostek
i administracji.
– Mimo nadchodzącego bardzo trudnego roku budżetowego,
nie chcemy zwalniać tempa rozwoju gminy ani odczuwalnie
ograniczać naszych usług na rzecz mieszkańców, dlatego wielkim wysiłkiem utrzymujemy programy społeczne i plany inwestycyjne. Po budżecie gminy w roku 2020 dotkniętym szeregiem negatywnych decyzji rządu, w kolejnym 2021 będziemy
musieli liczyć się z dodatkowym obciążeniem spadku dochodów i rosnących kosztów wywołanych przez pandemię, zmiany w prawie oraz sytuację gospodarczą w kraju. Trudny czas
pokonamy jeszcze większą dyscypliną wydatków, planowanymi
dodatkowymi dochodami ze sprzedaży wcześniej przygotowanych działek budowlanych oraz, tradycyjnie już od kilku lat,
dużą pulą pozyskanych środków zewnętrznych. Dlatego do roku
2021 podchodzimy z ostrożnością, ale jednocześnie będziemy
pracować spokojnie i pewnie, realizować kolejne inwestycje
i kontynuować rozpoczęte projekty. Przed nami dokończenie
projektu rewitalizacji miasta Czempinia z oddaniem do użytkowania Tlenowni, uzbrojenie strefy inwestycyjnej
w Głuchowie, budowa drogi w Piechaninie czy też
początek prac przy budowie kanalizacji sanitarnej do
Gorzyczek. Patrząc z pewną dozą optymizmu liczę
także, że w 2021 roku pojawią się w gminie nowe,
duże inwestycje mieszkaniowe sektora prywatnego,
a także nowi przedsiębiorcy, co przyniesie miejsca
pracy i dochody budżetu – mówi Burmistrz Gminy
Czempiń Konrad Malicki. UG

Przewodniczący Zarządów
Osiedli w Czempiniu 2020
Nr 1 – Hirowski Paweł
Nr 2 – Kasprzak Aleksandra
Nr 3 - Napierała Anna
Nr 5 – Kozłowski Artur
Nr 6 – Mikołajczak Lucyna
Nr 7 – Książyk Damian
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Nr 4 – Hirowski Szymon

Narodowe Święto
Niepodległości w Czempiniu
W 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości o godzinie 10.00, w kościele parafialnym w Czempiniu odprawiono uroczystą Mszę Świętą w Intencji Ojczyzny.
Pod pomnikiem pamięci na czempińskim Rynku wiązankę kwiatów w imieniu
mieszkańców, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, związków i firm z terenu Gminy Czempiń złożył Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki.
Wiązankę złożył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu Maciej
Głochowiak w imieniu Radnych Rady Miejskiej.
Bezpośrednio po mszy kwiaty złożyły także delegacje: Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czempiń, Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z wcześniejszą informacją, w związku
z sytuacją epidemiczną, pozostałe delegacje i mieszkańcy składali kwiaty i wiązanki pod pomnikiem przez cały dzień 11 listopada.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej udali się także do miejsca
pamięci przy Urzędzie Gminy, by tam złożyć wiązanki kwiatów i oddać hołd
Bohaterom.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w tym roku odbyły się z zachowaniem obowiązujących przepisów. Sytuacja nie pozwoliła nam na zorganizowanie uroczystości patriotycznej pod pomnikiem na czempińskim Rynku w tak
licznej grupie, jak w latach ubiegłych. UG

Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na
odcinku Czempiń - Śrem w drugim etapie
programu Kolej +
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków
zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028
roku. 79 zgłoszonych propozycji
spełnia kryteria i cele Programu
i może być zakwalifikowanych do II
etapu naboru.
Wśród pięciu zakwalifikowanych,
wielkopolskich projektów znalazł się
projekt polegający na reaktywacji
połączenia Czempiń - Śrem, co
oznacza, że prace związane z przywróceniem ruchu pasażerskiego na tej linii mają szansę na
otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa.
Linia Śrem – Czempiń stanowi około 21 kilometrowy odcinek
linii kolejowej nr 369 Mieszków – Czempiń, która zamknięta została dla ruch pasażerskiego w 1995 roku. Linia ta wybudowana
została w 1885 roku. W dniu 19 grudnia 2002 roku Zarząd PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął uchwałę w sprawie likwidacji
odcinka linii kolejowej 369 Śrem – Czempiń, a następnie zbędne mienie przekazał do zasobów PKP S.A. w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji. Od lat dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca się
gwałtownie w ostatnich latach aglomeracja poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego transportu publiczne-

go. Dlatego też ponowne uruchomienie tego połączenia stało się
działaniem priorytetowym władz
samorządowych Śremu, a wsparcia
temu projektowi udzielają także
władze Gminy Czempiń.
Zakwalifikowanie projektu do drugiego etapu oznacza, że samorządy
będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować
jednolity
standard
koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK
dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.
Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także
przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5
lat.
Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej,
której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów
i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej +. UG
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Zakończono przebudowę budynku
świetlicy w Piechaninie
W Gminie Czempiń zakończyła się
realizacja kolejnej inwestycji, polegającej na przebudowie budynku
dawnej szkoły w Piechaninie na
świetlicę wiejską.
Zadanie wykonane zostało w ramach projektu pt.:„Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę
wiejską w Piechaninie”, na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Budynek do 1990 roku funkcjonował jako szkoła, a kiedy ostatni
mieszkańcy opuścili to miejsce
niszczał, więc należało zdecydować o podjęciu działań mających
na celu ocalenie tego obiektu.
W Piechaninie zawsze brakowało
miejsca dla wspólnych spotkań
mieszkańców, dlatego właśnie postanowiono podjąć się przebudowy budynku na świetlicę wiejską.
Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na przeprowadzenie przebudowy i modernizacji obiektu.

miejsce spotkań mieszkańców.
Gmina Czempiń postanowiła doposażyć świetlicę w niezbędne stoły i krzesła, które sołectwo otrzymało już w październiku, kiedy to planowane było otwarcie obiektu.
Jednak ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa
uroczystość została odłożona
w czasie. UG

samorząd

Początkowe roboty związane
były z rozbiórką ścian szczytowych powyżej poziomu parteru,
stropów, podłóg i dachu budynku
i kominów.
Dalsze prace polegały na wykonaniu podłóg; tynków; malowaniu; instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.
Wymieniono
także
stolarkę
okienną i drzwiową.
W efekcie prac powstała m.in.
duża sala wiejska, mniejsza salka,
kuchnia i zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze i techniczne, toalety, kotłownia, a cały budynek
zyskał nowe oblicze.
Docenić należy wielki wkład
Mieszkańców Sołectwa Piechanin, którzy własnymi siłami wykonali wiele prac porządkowych
wokół budynku. Mieszkańcy
z chęcią włączają się w prace,
ciesząc się, że sołectwo zyskało

Fot. UG
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Zachęcamy do inwestowania w Gminie Czempiń!

samorząd

Gmina Czempiń zaprasza przedsiębiorców, zainteresowanych
rozpoczęciem lub rozszerzeniem zakresu świadczonej
działalności, do inwestowania na terenie naszej gminy.
Gmina posiada atrakcyjnie usytuowane działki, na których
możliwe jest zlokalizowanie obiektów produkcyjno –
przemysłowych. Do sprzedaży przygotowywane są również
tereny pod realizację handlu i usług.
Biorąc pod uwagę dogodne położenie geograficzne – w pobliżu
węzła drogi ekspresowej S5 łączącej województwa
wielkopolskie i dolnośląskie, bliskość miast Poznań, Wrocław,
Leszno – potencjalni inwestorzy mogą liczyć tu na znakomite
warunki do tworzenia i szerzenia rynków zbytu. Godne
podkreślenia jest to, iż inwestor prowadząc na naszym terenie
działalność gospodarczą może liczyć na znacznie mniejsze
koszty jej prowadzenia aniżeli to ma miejsce na obszarze
wielkomiejskich aglomeracji.
W powyższym kontekście zachęcamy do zakupu
działek będących częścią strefy inwestycyjnej
w Głuchowie.
Tereny inwestycyjne w tej lokalizacji obejmują swym
zasięgiem 3 działki o łącznej powierzchni 3,6 ha.
Obszar ten, to przede wszystkim dogodne położenie,
atrakcyjne połączenia drogowe oraz pełna
dostępność infrastruktury technicznej. Tereny
inwestycyjne położone są w Głuchowie, w
bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5
oddalonej o 3 km oraz autostrady A2 oddalonej o 25
km.
W listopadzie 2020 roku ogłoszony został II przetarg
ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych będących częścią strefy inwestycyjnej
w Głuchowie, a dokładniej działki nr 80/6. Inwestorzy
z grupy MŚP mogą zgłaszać swój udział w przetargu
i wpłacać wadium do 13 stycznia 2021 roku. Przetarg
odbędzie się 19 stycznia 2021 roku.

Warto dodać, że w ogłoszonym obecnie przetargu obniżono
cenę nieruchomości o 15% w stosunku do początkowej ceny
wywoławczej.
Aby wyjść naprzeciw inwestorom w trakcie realizacji jest
uzbrojenie wyżej wymienionego terenu, które obejmuje:
- dojazd z drogi wojewódzkiej nr 5 wraz z wydzieleniem pasa
lewoskrętu z drogi wojewódzkiej,
- budowę utwardzonej drogi wewnętrznej,
- oświetlenie drogowe,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej,
- likwidacje kolizji z linią energetyczną 15 kV,
- światłowód.
Zakończenie całości prac budowlanych zaplanowane jest na
październik 2021r.
Obecnie ogłoszony jest przetarg na sprzedaż 1 działki, ale
w najbliższym czasie Gmina Czempiń planuje ogłoszenie
przetargu na dwie pozostałe działki będące częścią tworzonej
strefy inwestycyjnej, a mianowicie działki nr 80/5 oraz 80/4.
Bardziej szczegółowe daty dotyczące wspomnianych
przetargów będą aktualizowane na stronie gminy www.czempin.
pl.
Zachęcamy do udziału w ogłoszonym przetargu, jak również
w każdym następnym. Naszym celem jest budowa prężnie
działającej strefy inwestycyjnej stwarzającej nowe miejsca
pracy dla nowych inwestorów.
Przedsiębiorcy, którzy zainwestują na naszym terenie oraz
zatrudnią mieszkańców naszej gminy mogą liczyć na zwolnienia
z podatku od nieruchomości. Władze samorządowe ze swej
strony deklarują pomoc przy załatwianiu spraw formalnoprawnych w związku z uruchomieniem inwestycji na terenie
gminy. Warto dodać, że Gmina Czempiń posiada duży
potencjał społeczny, wielu mieszkańców bowiem na pewno
zdecydowałoby się na podjęcie pracy w miejscu zamieszkania,
a wówczas nie musieliby dojeżdżać każdego dnia do innych
miast. UG

Nowe życie Zielonego Rynku
W ramach zadania „Nowe życie Zielonego Rynku” powstała
droga i parking przy przedszkolu „Karuzela”. Nowe życie
Zielonego Rynku to drugi z filarów realizowanego projektu
rewitalizacji miasta i na tym etapie ukończono już prace
związane z budową drogi wewnętrznej i 15 miejsc parkingowych,
w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, przy
przedszkolu Karuzela.
Powstała droga wewnętrzna z kostki betonowej szarej typu
„cegła” o szerokości 4,5 m z jednym funkcjonującym wjazdem.
Wybudowano kanalizację deszczową.
Dzięki realizacji tej inwestycji centrum miasta zyskało nowe
miejsca parkingowe, teren wokół przedszkola stał się bardziej
estetyczny a rodzice mogą w sposób spokojny i bezpieczny
dowozić i odbierać dzieci, uczęszczające do przedszkola
„Karuzela”. UG
Fot. UG
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Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu
dań z funduszu sołeckiego.
Projekt Strategii zostanie opracowany przez wyodrębniony
w strukturze urzędu zespół
złożony z jej pracowników przy
udziale społeczności lokalnej.
Zgodnie z obowiązującym
prawem wodnym Rada Miejska w Czempiniu zrealizowała
obowiązek wyznaczenia aglomeracji ściekowej w drodze
uchwały. Obszar aglomeracji
na terenie gminy Czempiń obejmuje następujące miejscowości: Borowo, Czempiń, Głuchowo, Jarogniewice, Jasień, Nowe
Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Srocko Wielkie, Stare Tarnowo. Aglomeracja ta obejmuje również miejscowości Iłówiec i Grzybno w gminie Brodnica. Granica aglomeracji przebiega zaś wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych,
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę,
z uwzględnieniem zasięgu istniejącej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
W wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Czempiniu dwóch
kolejnych uchwał Gmina Czempiń stała się jedną z założycieli związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego celem istnienia jest zaspokajanie potrzeb
mieszkańców gmin i powiatów uczestniczących w nim w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich. Utworzenie związku
zagwarantuje połączenia pozwalające na sprawną komunikację mieszkańców gmin i powiatów, uczestniczących w związku, z terenem miasta Poznania. Przyjęty również został statut
Związku. Utworzenie Związku pozwoli na utrzymanie dotychczasowego połączenia autobusowego na linii
Czempiń – Śrem oraz da możliwość rozwoju
w przyszłości sieci połączeń.
Rada Miejska w Czempiniu przyjęła również wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czempiń w latach 2020 – 2024,
w którym zawarta jest analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, planowana sprzedaż
lokali, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu, jak również sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków na bieżącą eksploatację, koszty remontów
oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Rada Miejska w Czempiniu nadała nazwę drodze
w Piechaninie – ulica Tarnowska.
Wyrażona została również zgoda na zawarcie przez
Burmistrza Gminy Czempiń umowy na nabycie
działki w miejscowości Sierniki o powierzchni
798m2, na której powstanie plac zabaw i infrastruktura towarzysząca.
Przyjęte zostały programy, których realizacja obejmowała będzie rok 2021.
W „Programie współpracy Gminy Czempiń z orga-
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W dniu 30 listopada 2020 roku
odbyła się XXVIII sesja Rady
Miejskiej w Czempiniu. Podczas jej obrad Rada Miejska
w Czempiniu dokonała zmian
w budżecie gminy Czempiń na
2020 rok oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Czempiń na lata 2020-2033.
W wyniku podęcia uchwał finansowych dokonano aktualizacji w planach finansowych
dochodów i wydatków szkół z terenu gminy Czempiń, wobec
dokonania oceny realności ich wykonania w 2020 roku. Po
stronie wydatkowej z budżetu zostały przeniesione na rok
przyszły te zadania, których realizacja będzie miała miejsce
w roku 2021 - opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempiń, wykup
gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, projekt
przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach, projekt termomodernizacji i adaptacji budynku
sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole, projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy).
W kwestiach finansowych – Rada Miejska w Czempiniu dokonała zmiany uchwały
w sprawie udzielenia Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację organizacji
przewozów pasażerskich na autobusowej linii komunikacyjnej
Czempiń – Śrem. Dotacja zostanie udzielona w roku 2021 w wysokości do 2.600 zł.
Podjęta została również uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na skutek zawartego w dniu 8 października 2020 r. porozumienia przez
Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej w zakresie
podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań
Główny - Kościan, Kościan - Poznań Główny. Wydłużenie
odcinka Poznańskiej Kolei Metropolitarnej jest potrzebne,
ponieważ ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi
codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania, podniesie komfort podróży, zachęci do przesiadania się z samochodów na
inne środki transportu, przyczyni się do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń środowiska. Wskutek tych działań zwiększy
się realnie liczba połączeń kolejowych, z możliwością skorzystania z nich w godzinach szczytu co około trzydzieści minut,
co stanie się alternatywą do podróży samochodem.
Pomoc finansowa w kolejnych latach zostanie udzielona
w wysokości 186 413,17 zł w 2021 roku, 189 209,37 zł w 2022
roku i 193 198,37 zł w roku 2023.
W związku z zakończeniem obowiązywania dotychczasowej
Strategii rozwoju Gminy Czempiń z końcem 2020 roku, przyjęte zostały zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii rozwoju Gminy Czempiń na lata 2021-2030, której posiadanie umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na
realizację zadań własnych Gminy. Strategia jest dokumentem, na którym opierają się wnioski sołectw do realizacji za-

nizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zostały określone zadania i prognozowane środki na ich realizację.
W oparciu o ustawę
o pożytku publicznym i wolontariacie współpraca Gminy
Czempiń z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie
zadania w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym. Na zadania te zaplanowano
w sumie 56 000 zł.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 zakłada realizację zadań określonych
w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a stawia przed
Gminą do realizacji następujące cele: zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów, zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w związku z używaniem
alkoholu, aktywizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierowców, zwiększenie
liczby uczestniczących w szkoleniach przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi. Ich realizacja stanie się
możliwa dzięki zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności

ochrony przed przemocą w rodzinie. Na Program zostaną
przeznaczone wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaży napojów alkoholowych, które zaplanowano na
poziomie 206 200 zł.
W ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” realizowane będą zadania wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten ma kształtować
odpowiednie kierunki polityki społecznej prowadzonej na terenie gminy w celu zapobieżenia występowania problemu
narkomanii, co zrealizowane zostanie poprzez zwiększenie
oferty miejsc i sposobów spędzania czasu wolnego, w tym:
doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych w odpowiedzi na wskazany w diagnozie największy problemem gminy Czempiń, jakim jest brak alternatywnych form
spędzania czasu wolnego. W ramach programu będzie miała
również miejsce współorganizacja wydarzeń zawierających
elementy profilaktyki antynarkotykowej i przeciwko dopalaczom dla młodzieży szkół z terenu gminy Czempiń. Na realizację programu w 2021 roku zostanie przeznaczona kwota 10
000 zł.
Rada Miejska w Czempiniu przyjęła statuty dwudziestu dwóch
sołectw gminy Czempiń i siedmiu osiedli na terenie miasta
Czempinia, o czym szerzej piszemy poniżej. UG

Nowe statuty sołectw na terenie gminy Czempiń
i osiedli w mieście Czempiniu
Rada Miejska w Czempiniu podczas sesji w dniu 30 listopada
2020 roku przyjęła w nowym kształcie treść statutów dwudziestu dwóch sołectw i siedmiu osiedli na terenie miasta
Czempinia. Dotychczasowa treść statutów obowiązywała od
maja 2018 roku. W ostatnim czasie dokonano analizy zgodności zapisów statutów ze znowelizowanymi przepisami ustawy
o samorządzie gminnym i podjęto decyzję o przygotowaniu
zaktualizowanej wersji ich treści i poddaniu ich konsultacjom
społecznym. Zmiany, które wprowadzone zostały do statutów
nie mają wpływu na aktualne funkcjonowanie sołectw i osiedli, jednak dotyczyć będą przeprowadzania w przyszłości zebrań wiejskich i zebrań mieszkańców, jak również procedury
dokonywania wyborów władz w jednostkach pomocniczych

gminy.
Zgodnie z zapisami nowych statutów zebrania wyborcze
będą odbywały się niezależnie od liczby mieszkańców, którzy
na nie przybędą. W dotychczasowych statutach określona
była liczba osób wymagana do odbycia zebrania. Ponadto,
w świetle nowych zapisów władze sołectw i osiedli będą wybierani podczas zebrań wiejskich i mieszkańców, a nie przez
te organy. Dla zwiększenia przejrzystości do statutów zostały
również wprowadzone załączniki.
W przypadku sołectw jest to mapa określająca obszar sołectwa na terenie gminy, zaś w przypadku osiedli lista ulic, które
tworzą dane osiedle na terenie miasta. UG

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Czempiniu
W dniach 25 listopada 2020 roku oraz 3 grudnia 2020 roku odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Czempiniu.
Z uwagi na trwającą pandemię posiedzenia odbyły się w trybie
zdalnym.
25 listopada 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji
stałych. Uczestniczyło w nim 13 radnych oraz Burmistrz Gminy
Czempiń - Konrad Malicki. Podczas posiedzenia radni dokonali
analizy projektu budżetu Gminy Czempiń na 2021 rok, a Burmistrz
Gminy Czempiń udzielił odpowiedzi na pytania radnych z nim

związane. Podczas posiedzenia Burmistrz omówił również projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad sesji Rady
Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku.
3 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansów
i Budżetu Rady Miejskiej w Czempiniu wraz z Przewodniczącymi
pozostałych Komisji stałych. Celem spotkania było przygotowanie stosownej opinii o projekcie budżetu Gminy Czempiń na 2021
rok. Obecni na posiedzeniu Radni jednogłośnie głosując wydali
opinię pozytywną. UG
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Ku radości użytkowników budynków mieszkalnych oraz
innych obiektów zlokalizowanych w pobliżu, takich jak
stadion miejski, boisko Uczniowskiego Klubu Sportowego
czy Rodzinnego Ogrodu Działkowego, zakończona została
przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu, ale niestety jej
oficjalne oddanie do użytkowania uniemożliwiła sytuacja
związana ze stanem epidemiologicznym i ograniczeniami
z tego wynikającymi.
Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Czempiń, przy
wsparciu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych
sięgającym 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Gmina
złożyła wniosek o dofinansowanie w połowie 2019 roku, a lista
projektów zatwierdzonych do dofinansowania opublikowana
została dopiero w kwietniu 2020. Niezwłocznie przystąpiono
do realizacji inwestycji. W postępowaniu przeprowadzonym
w maju wyłoniono wykonawcę. Jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe "Bud-Bruk" Ryszard Mielcarek oraz
MARDROG Maciej Kubacha.
Zakres zadania obejmował budowę chodników,
kanalizacji deszczowej, usuniecie kolizji
z linią energetyczną oraz budowę jezdni, gdyż
dotychczasowa
nawierzchnia,
była
to
nawierzchnia gruntowa. Wykonano także
oznakowanie pionowe oraz poziome. Ostatnim
etapem było zagospodarowanie terenów zieleni
oraz wykonanie ogrodzenia stadionu od strony
drogi.
Koszt inwestycji to ponad 660 tysięcy złotych.
To kolejny rok z rzędu, gdy Gminie Czempiń
udało się pozyskać dofinansowanie inwestycji
drogowej. Realizacja inwestycji drogowych
w przyszłych latach, podobnie jak obecnie,
będzie uzależniona od możliwości pozyskania
środków
zewnętrznych,
które
przy
ograniczonych możliwościach finansowych
samorządów, w dużej mierze warunkują rozwój.
UG

inwestycje

Przebudowa ulicy Wspólnej
zakończona

Fot. UG
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Budżet Obywatelski 2021: wyniki
głosowania!

Zakończyło się liczenie
i weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad
budżetem
obywatelskim
Gminy Czempiń. Mieszkańcy decydowali, na jakie zadanie z kategorii „duże”
i „małe” powinno zostać
wydane odpowiednio 48 i 12
tysięcy złotych. W ramach
Budżetu
Obywatelskiego
2021 Mieszkańcy Gminy
Czempiń rekomendowali do
realizacji następujące projekty:
Projekt Duży: Budowa systemu automatycznego
nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempiń - 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.
Projekt Mały: 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.
Bardzo dziękujemy Mieszkańcom, w tym projektodawcom, za zaangażowanie w inicjatywę mimo
trudności wynikających z obowiązujących ograniczeń. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim życzymy, by infrastruktura, która powstanie w ramach
zwycięskich projektów służyła przez długie lata i pomagała realizować sportowe pasje i odnosić sukcesy. UG

OSP Głuchowo w posiadaniu nowoczesnego sprzętu
hydraulicznego
1 grudnia 2020 roku odbyło się przekazanie nowoczesnego
sprzętu hydraulicznego jednostce OSP Głuchowo. Jednostka
jest już w posiadaniu między innymi: nożyc i węża hydraulicznego, rozpieracza ramieniowego, wybijaka do szyb hartowanych,
piły ręcznej do cięcia szyb, nożyc do pasów bezpieczeństwa,
maty narzędziowej.
Przypomnijmy, OSP Głuchowo wnioskowało o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu pn.: „Ogólnopolski
program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Spośród 440 złożonych wniosków do dofinansowania zakwalifikowało się jedynie 69, w tym wniosek składany przez OSP
Głuchowo - czego jednostce serdecznie gratulujemy.
OSP Głuchowo otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu
w kwocie 25 000 złotych, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia wynoszącym 54 900 złotych. Pozostałe koszty pokryte zostały z dotacji, jaka udzielona została jednostce przez
Gminę Czempiń, a także ze środków PSP i środków własnych
OSP. Warto dodać, że pozyskanie funduszy na pokrycie wkładu własnego ułatwiła pomoc finansowa, jaką zadeklarowali
sponsorzy.
Życzymy, aby nowy sprzęt dobrze służył dla wspólnego bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Czempiń oraz wszystkich,

którym każdego dnia niesiona jest pomoc przez OSP Głuchowo. UG
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Fot. UG

Pasowanie na

starszaka

17 listopada 2020r. we wszystkich oddziałach Przedszkola
Samorządowego w Czempiniu odbyła się uroczystość „Pasowania na Starszaka”. Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie
mogły dzieciom towarzyszyć rodziny oraz przedstawiciele
lokalnych instytucji. Uroczystości przebiegały w kameralnych
gronach – w obrębie oddziału.
Odświętnie ubrane 6-latki zaprezentowały okolicznościowe
programy artystyczne. Aktu pasowania dokonały: Dyrektor
Przedszkola Honorata Ruszkowska oraz Wicedyrektor Marta
Złota- Barłożyk. Dotykając ramienia dziecka „ magicznym
ołówkiem” wypowiadały ważne dla kandydatów słowa „ Pasuję
Cię na starszaka”. Uzyskanie tytułu potwierdził dyplom, który
otrzymał każdy 6-latek. Uroczystości zakończyły się degustacją
okolicznościowych, pysznych tortów.
Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci wychowanków, pracowników przedszkola oraz rodziców, którzy mogli
obejrzeć filmy i zdjęcia z uroczystości zamieszczone na stronie
internetowej przedszkola.
Martyna Stanisławiak

Kochani Starszacy !!!
„ Rzecz to wielka niesłychanie, gdy Starszakiem
się zostanie”
Życzymy Wam samych szczęśliwych chwil
w przedszkolu, nowych przyjaźni oraz zdobycia wiedzy
i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej.
Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

Fot. Archiwum
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oświata

Gmina sfinansowała zakup kolejnych laptopów
i modemów dla uczniów
Ze względu na ponowne wprowadzenie powszechnej nauki w trybie zdalnym, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez
rodziców uczniów naszych szkół,
Burmistrz Gminy Czempiń podjął
decyzję o zakupie kolejnych 25
laptopów. W najbliższych dniach
zostaną one przekazane tym
uczniom, których rodzice zgłosili
do
szkoły
zapotrzebowanie
w związku ze zdalnym nauczaniem, a jeszcze nie otrzymali sprzętu.
Przypominamy, że w kwietniu 2020 roku Gmina Czempiń
pozyskała łącznie 48 laptopów przeznaczonych na potrzeby uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu
w domu do nauki zdalnej, jako wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach projektu Zdalna Szkoła. Wówczas gmina na własny koszt zakupiła także 10 modemów umożliwiających
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dostęp do internetu. Nadal jednak
dyrektorzy szkół zgłaszali zapotrzebowanie na kolejny sprzęt.
W związku z powyższym gmina
przeznaczyła z własnego budżetu
30 tysięcy złotych na zakup kolejnych laptopów.
Ponadto, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki przekaże wraz
z laptopami do szkół kolejne modemy, które umożliwiają bezprzewodowe łączenie się z internetem.
- Ten sprzęt to realne wsparcie dla naszych najbardziej
potrzebujących uczniów. Musimy też pamiętać, że laptopy
potrzebne są także w rodzinach wielodzietnych, gdzie
dzieci mają lekcje w tym samym czasie. Robimy wszystko,
aby wesprzeć naszych uczniów w tym wyjątkowo trudnym
czasie. Cieszę się, że mogliśmy przekazać kolejne laptopy
uczniom z naszych szkół – mówi Burmistrz Konrad Malicki. UG
Fot. UG

Grudzień. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dawniej śnieżne. Postanowiliśmy
przypomnieć, jak kiedyś wyglądał zimowy
krajobraz, którym można było podziwiać
w Czempiniu.

historia

Starszy Czempiniak

5

Gdy się zima śniegiem bieliła...

1

6

2

7
Miejscem, które podczas śnieżnych zim było oblegane
niczym stok narciarski w górach są czempińskie "zdrojki".
Nie wiadomo skąd pochodzi ich nazwa – czy od
rosnących na nich roślin, zwanych "zdrojek". Czy od
słowa zdrój – źródło, które występowało na samym
dole…
Fot. 1, 2

3

Zdjęcia wykonane w 1929 roku na ulicy Nowej.
Fot. 3, 4
Gwiazdka 1936 roku u Państwa Kuczmerowicz: Teodor,
Stanisława, Tomasz, Janina oraz ciocia Władzia.
Fot. 5
Zimowy Czempiń w latach 40-tych XX wieku.
Fot. 6, 7

4
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Czempińskie Jarmarki Mikołajkowe
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Są książki na długie zimowe wieczory, są też książki na letnie skwary. Są książki grube i maciupkie. Ważne i niekonieczne. Nagradzane
i te niesłusznie pomijane w zestawieniach. Kategorie na pewno
wiele w życiu ułatwiają, ale też, nie ma co się oszukiwać, ograniczają. Bo gdyby spojrzeć za horyzont, poza listę najpopularniejszych
i najlepszych tytułów (dla przykładu) minionego roku, to co byśmy
zobaczyli? Zaryzykuję tezę, że przykurzone skarby, zapomniane
wspaniałości. Chciałabym więc napisać o nich słów kilka. Ale żeby
zachować równowagę pokuszę się też o jeden tytuł z listy bestsellerów. Mam nadzieję, że wśród opisanych tytułów znajdą się i takie,
które staną się inspiracją dla Gwiazdora, Dziadka Mroza, Śnieżynki
lub Mikołaja.

Myślę, że reportaż wymyślono właśnie dla takich, ważkich i mistrzowsko skrojonych, opowieści. Sulej pokazuje fakturę i zapach
Holocaustu. Nowy, „materialny“ sposób narracji, który wykracza
poza przyjętą, martyrologiczną i uładzoną wersję wydarzeń, jest
mocnym doświadczeniem. Doświadczeniem nie do zapomnienia
(oczywiście, że musiał się dokonać twist pokoleniowy, żeby rzecz
była w ogóle możliwa). Ta nowa optyka jeszcze bardziej osadza
nas w pojedynczych losach ofiar. Warto przeczytać „Rzeczy osobiste”, bo to jeden z ważniejszych kluczy do zrozumienia tragedii
Zagłady.

„Pokora” Szczepan Twardoch

„Pokora” to książka o trwaniu w poniżeniu, o niespełnionych (bo
niemożliwych do zrealizowania) marzeniach i awansie społecznym. To przypowieść o człowieku, który kierując się wręcz zwierzęcym imperatywem przetrwania, robi wszystko, żeby oszukać
swoje przeznaczenie. Aloisy Pokora jest więc pokorny (i wkurzający – ale to dobrze!). Gdy jednak spróbuje powalczyć o swoje,
„historia” nie będzie miała dla niego litości. Udała się ta książka
Twardochowi (który niezmiennie pozostaje moim ulubionym polskim autorem), bo choć fabularnie jest dość przewidywalna, to
całość robi duże wrażenie. Autor nie tylko świetnie przedstawił
cały historyczny i społeczny entourage, ale też doskonale poradził sobie z mechanizmami prześladowania i poniżenia.

„Jedwab” Alessandro Baricco

To nie jest proza na dzisiejsze czasu. A może, wbrew wszystkiemu, jest? Drobniutka z pozoru, stateczna. Ze zdaniami jak kule armatnie:„Życie mrowiło się niegłośnie/Świat wydawał się odległy o całe
wieki/ To dziwne cierpienie. (…) Umierać z tęsknoty za czymś, czego
nigdy nie przeżyjesz“.
Literatura, która przynosi pewność (i ukojenie), że nasze życie jest
tylko epizodem, liturgia nawyków, które często chronią nas przed najgorszym. Poruszająca i piękna (nie bójmy się tego słowa!) książka
o miłości i także (nie)spełnieniu.

„Patyki i badyle” Urszula Zajączkowska

Czule o pokrzywie. Z troską o babce, która wyrosła między płytami
chodnika. O kruchości roślin, ale też o ich upartym trwaniu, pisze
Zajączkowska. A pisze tak, że dech zapiera w piersiach (o ironio!). Po
lekturze "Patyków..." już żadna wyprawa do lasu nie będzie niewinna.
Ogromną wiedzę i świadomość bowiem ofiaruje i oferuje Zajączkowska. Poetycki i bardzo intymny hołd oddany naturze.
Monika Długa
Dyrektor Wydawnicza Grupy Wydawnictwa Poznańskiego
Autorka bloga God Save The Book
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książki - polecam

Książki na zimę

„Rzeczy osobiste” Karolina Sulej

Wybrzeża

pełne
ciszy
Tytułem wstępu. Miał być
koncert…
Tradycyjnie
w kwietniu, tydzień po świętach wielkanocnych czempińscy artyści planowali wystąpić w kościele. Piszę
planowali, bo wiadomo jak
to z tym planowaniem w A.D.
2020 jest… Plan został skorygowany. I znów miał być
koncert… Tym razem papieski, by zdążyć przed drugą
falą… Nie zdążyliśmy… Kościół
zamknięty, chóry i zespoły
„na zdalnym”. Plan korygujemy po raz drugi.
Rozwinięcie. Będzie koncert.
Bez widzów, bez chórów,
bez orkiestry, ale będzie….
Studio nagraniowe CK Czempiń,
występy solowe przeplecione poezją. Trzecia zmiana repertuaru – bo
zbliża się Święto Niepodległości…
Anna Rymaniak, Agnieszka Szymańska, Leszek Wawrzynowicz i już
mamy muzyczny skład. Do programu dorzucamy wybrany na papieski
koncert tekst Karola Wojtyły – „Wybrzeża pełne ciszy” i możemy debiutować z koncertem studyjnym.
Rezultaty naszej pierwszej produkcji
możecie Państwo odnaleźć na kanale na You Tube, wpisując Centrum Kultury Czempiń (przy okazji
polecamy jego subskrypcję!). Efektem naszego planowania jest koncert, w którym usłyszeć można: piosenkę patriotyczną, kultowy filmowy
soundtrack oraz Ave Maria w kilku
wersjach… Na YT do tej pory koncert
obejrzało prawie 300, a na FB otrzymaliśmy wirtualne oklaski.
Trzy zdania podsumowania. Miał być
koncert wielkanocny – powstał patriotyczny. Miał być koncert zagrany
raz i koniec – powstał film, który odtwarzać można do końca Internetu
i z powrotem. Życzymy sobie i Wam,
żeby wszelkie kolejne plany, w ten
czy inny sposób, również udawało
się zrealizować! kaho

Fot.Centrum Kultury Czempiń
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Zadyma i chaos
Fot.Centrum Kultury Czempiń
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Przysiadłam na chwilkę w czempińskim kościele, w którym dopiero co skończyło się
poranne nabożeństwo. Pomyślałam, świetnie,
posiedzę tu sobie w ciszy i zacznę roztaczać
atmosferę świąt… Niestety w ten sobotni poranek nie było jak zwykle…. Najpierw wjechały
jakieś skrzynie, potem z tych skrzyń wypełzły
przewody i oplotły pół kościoła… Nie minęło
pół godziny, do kabli i skrzyń dołączyły dokładnie w tej kolejności: statywy, lampy, głośniki i mikrofony. Potem jeszcze więcej statywów, kamery, aparaty i jeszcze więcej lamp…
Co tu się dzieje, pomyślałam, zaszywając się
jeszcze głębiej w kącie. Zaczęli włączać
te wszystkie urządzenia – zrobiło się jasno i głośno. Potem pojawiali się jacyś
zamaskowani ludzie. Kątem ucha dosłyszałam jak większość z przybyłych
zwracała się do jednej kobiety: „pani
dyrygent”. Zaczęłam się przysłuchiwać
uważniej, ale dobiegały mnie tylko pojedyncze słowa: Harfa, teledysk, wyzwanie,
nowe doświadczenie. Ktoś wspominał
też coś o mnie… Więc czekałam na to
co się wydarzy. I rzeczywiście, kilkanaście
razy się mną posłużono. Do znudzenia
w ten sam sposób. Dlaczego oni śpiewają
w kółko to samo? Aż w końcu ktoś powiedział „mamy to” i wszyscy wyszli. Pomyślałam: no w końcu, teraz będę miała
chwilę dla siebie… Nic bardziej mylnego.
Ktoś włączył dym – tylko ognia nie było…
Ale wkrótce witraże w całym kościele tak
się rozświetliły, że dech zapierało… Takiego
promiennego tańca światła jeszcze chyba
tu nie widziałam… Ten festiwal nie trwał
jednak długo. Kto tym razem? Znów ludzie w maskach, niosą instrumenty, mają
śmieszne czapki i wszyscy szukają jakiegoś
Pawła… I znów troszkę podsłuchuję… Ktoś
mówi, że bez widzów to nie to samo, że
Parada, ktoś wspomina, że efekty tej pracy
zostaną w pamięci dłużej niż koncert… Cały
czas śledzę sytuację z ukrycia. Zaczynają
grać… Poznaję co to po pierwszej nucie…
Dlaczego ci również uparli się by grać w kółko i w kółko to samo??? Skończyli. Kolejni
muzycy wychodzą z kościoła. Zostali tylko ci,
którzy muszą tu posprzątać. Teraz nasłuchuję
już bardzo uważnie, bo ciekawość bierze górę.
No tak… mogłam się tego domyślić… jest rok
2020, nie ma koncertów, nie ma występów dla
publiczności… Lokalni artyści wraz z domem
kultury postanowili przygotować prezent dla
swoich wiernych fanów. Żeby poczuć magię
świąt przygotowują 2 teledyski. I nie uwierzycie… jako muzyczny motyw wykorzystali
właśnie mnie – Kolędę! No to ja z zapartym
tchem czekam na efekty… Mówili coś o jakiejś
tubie – YouTubie… kaho

Pierwszego rozdziału można będzie wypatrywać na początku lutego na profilu facebook’owym biblioteki, a kolejnych odcinków każdego kolejnego miesiąca. Przy okazji
ogłaszamy, że szukamy nazwy tego cyklu – może coś zasugerujecie? Piszcie do nas na fb! DS

W tym roku Finał będzie nieco inny niż
zwykle, nie spotkamy się razem na Hali
Sportowej Herkules, nie będzie też
licytacji na żywo, ale nadal będziemy
wspólnie wspierać fundację WOŚP.
Wolontariusze jak co roku wyjdą na ulice
gminy Czempiń, aby zbierać pieniądze
do puszek, zgodnie z aktualnymi
obostrzeniami.
W Przedszkolu Samorządowym,
Bibliotece Publicznej, w Banku
Spółdzielczym oraz w Centrum Kultury
stoją Sztabowe Puszki Stacjonarne, do
których można wrzucać pieniądze.

kultra

Pomóż nam w tych działaniach,
zadzwoń do nas.
Centrum Kultury Czempiń
Tel. 61 28 26 232
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Ekranizacja książek
młodzieżowych

Można powiedzieć, że ekranizacja cyklu autorstwa J. R.
Rowling zapoczątkowała nowy etap symbiozy literatury
młodzieżowej i kinematografii. To jak chętnie młodzi ludzie sięgali i nadal sięgają po Harry`ego w formie czy to
książki, czy to filmu pokazuje, że obie formy stały się nierozerwalną całością. Warto sięgnąć i po książkę i po film,
aby odkryć w pełni świat przedstawiony przez autora.
Biblioteka Publiczna w Czempiniu postanowiła zbadać
i na bieżąco śledzić tę literacko- filmową modę i stworzyć nowy kanał rozmów ze swoimi czytelnikami. Celem
tego cyklu jest ukazanie młodym osobom książek, które
w niedawnym czasie zostały zekranizowane albo tych,
które ukazały się na podstawie filmów lub seriali. Chcemy zachęcić tym samym młodzież do zgłębienia, a czasem odkrycia nowych wątków w literaturze, które często
są pomijane w ekranizacjach.
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