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Niecodzienny Jubileusz - Setne urodziny Pani
Leonory Konfederak
To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza
się często. 100 lat życia to
piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać
tak zacnego jubileuszu.
Tego niesamowitego daru
doświadczyła Pani Leonora Konfederak z Jasienia,
która 2 stycznia 2021 roku
obchodziła swoje 100 urodziny!
Mając na uwadze bezpieczeństwo Pani Leonory
uroczystość nie odbyła się
w tradycyjnej formie. Nie
zabrakło jednak płynących
prosto z serca życzeń oraz

gólną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone
blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy i źródło nadziei, z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jubilatce osoby.
Pani Leonorze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz
wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. UG
Fot. UG

pięknego bukietu kwiatów.
Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych długich lat życia w gronie kochającej rodziny, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi
niedogodnościami dnia codziennego Jubilatce w imieniu Burmistrza Gminy Czempiń i Rady Miejskiej w Czempiniu przekazał Przewodniczący Rady Maciej Głochowiak.
100 lat to za mało… słowa tej popularnej piosenki doskonale
wpisują się w ten Jubileusz. 100 lat to wiek nacechowany szcze-

102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego Czempiń pamięta!
27 grudnia 2020 roku o godz. 16.40, w 102. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, w Czempiniu zabrzmiały alarmowe
syreny.
Pod pomnikiem pamięci, na czempińskim Rynku wiązankę
kwiatów złożyli Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej
Socha wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czempiniu
Maciejem Głochowiakiem. Kwiaty złożone zostały także pod
pamiątkową tablicą przy Urzędzie Gminy w Czempiniu. UG
Fot. UG
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Przekazanie samochodu pożarniczego dla
OSP Słonin
23 stycznia 2021 roku w Słoninie odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego samochodu pożarniczego marki Renault Midliner m210, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie.
Samochód zakupiony został ze środków Gminy Czempiń, dzięki
wygospodarowanym środkom finansowym w ramach zintegrowanego funduszu sołeckiego wsi Borowo, Betkowo, Jarogniewice Jasień i Słonin, przy dofinansowaniu ogólnym z budżetu
gminy.
Podczas wystąpienia Burmistrz Gminy Czempiń na ręce sołtysów złożył podziękowania mieszkańcom za zgodę na współpracę sołectw umożliwiającą w 2020 roku zakup auta, a także
podkreślał jak ważne było jego pozyskanie.
- Dla samorządu Gminy Czempiń bezpieczeństwo mieszkań-

ców jest rzeczą najważniejszą, dlatego też z wielką troską kilka
miesięcy temu przyjęliśmy informację o awarii pojazdu służącego OSP Słonin – jednostce, która jest ważnym elementem
zabezpieczenia przeciwpożarowego tej części gminy – mówił
podczas uroczystości Burmistrz. Cieszę się, że dziś możemy
uczestniczyć w przekazaniu samochodu, tym bardziej, że na
przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy w Gminie już kilka ważnych uroczystości poświęconych wzmacnianiu potencjału bojowego jednostek z terenu Gminy Czempiń. Sukcesywnie dbamy o wyposażanie naszych strażaków w odpowiedni sprzęt, jak
również modernizujemy strażnice – dodał Konrad Malicki.
Auto zostało poświęcone przez Księdza Proboszcza Andrzeja
Wojciechowskiego.
Formalnego przekazania samochodu, poprzez symboliczne
wręczenie kluczyków druhowi Mirosławowi Skorupińskiemu
i kierowcy druhowi Piotrowi Marciniakowi dokonał Burmistrz
Konrad Malicki.
Na zakończenie uroczystości druh Jarosław Konieczny Prezes
OSP i druh Mirosław Skorupiński – Naczelnik OSP wręczyli podziękowania za zaangażowanie i pomoc wszystkim osobom,
które przyczyniły się do pozyskania wozu.
Odbyła się także prezentacja i próba techniczna auta.
Nowy samochód wraz z jego wyposażeniem z pewnością
przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu oraz

niesieniu pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować.
Dowódcą wydarzenia był druh Tomasz Teszner. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym
oraz ze względu na panującą pandemię z zachowaniem
odpowiedniego reżimu sanitarnego. UG

Fot. UG
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Prezentujemy budżet Gminy Czempiń
na 2021 rok

Głównym obciążeniem dla budżetu Gminy Czempiń w 2021
są wydatki bieżące – wynoszą one ponad 50 milionów złotych, stanowiąc 73 % wydatków ogółem. Z tej kwoty najwięcej,
ponad 20 milionów, przeznaczono na opiekę społeczną i rodzinę. Oświata i wychowanie pochłonie ponad 17,5 milionów.
W zakresie wydatków bieżących należy zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury
technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb
mieszkańców gminy.
W 2021 roku gmina przeznaczy na wydatki majątkowe - inwestycje aż 27 % ogólnych wydatków budżetu, co oznacza, że
przed nami kolejny rok dynamicznego rozwoju poprzez realizację szeregu ważnych i oczekiwanych inwestycji. Warto dodać, że
struktura wydatków majątkowych od 2016 roku przedstawiona
w załączonych wykresach pokazuje, że Gmina Czempiń przez
cały czas utrzymuje się na ścieżce dynamicznego rozwoju.

Nieduży deficyt budżetu pokryty zostanie w większości zaosz-

czędzonymi środkami, które nie zostały wykorzystane w roku
2020, a w części emisją obligacji. Zakłada się także przychody
z tytułu sprzedaży gminnych działek inwestycyjnych w Głuchowie i mieszkaniowych w Nowym Borówku, co w perspektywie
czasu przyniesie dodatkowe korzyści. Mamy również nadzieję na pozyskanie środków zewnętrznych, które zasilą budżet
w trakcie roku i umożliwią podjęcie nowych dodatkowych zadań inwestycyjnych.
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 zaplanowane wcześniej w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub rozpoczęte w roku 2020 i kontynuowane
w 2021. Nie zabraknie działań gminy w zakresie m.in. budowy
dróg -przebudowa drogi gminnej w Piechaninie, przebudowa
drogi powiatowej do Srocka Wielkiego, rozbudowy oświetlenia
ulicznego, budowy infrastruktury służącej mobilności miejskiej,
rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej do Gorzyczek, wymiany źródeł ciepła oraz współpracy sołectw w ramach zintegrowanego funduszu sołeckiego.
Mimo bardzo trudnego roku budżetowego w skali globalnej,
Gmina Czempiń nie chce zwalniać tempa rozwoju ani odczuwalnie ograniczać usług na rzecz mieszkańców, dlatego wielkim wysiłkiem utrzymuje programy społeczne i plany inwestycyjne. Po budżecie gminy w roku 2020 dotkniętym szeregiem
negatywnych decyzji rządu, w kolejnym 2021 samorządy muszą liczyć się z dodatkowym obciążeniem spadku dochodów
i rosnących kosztów wywołanych przez pandemię, zmianami
w prawie oraz ciężką sytuacją gospodarczą w kraju. Trudny czas
pokonać należy jeszcze większą dyscypliną wydatków. Przygotowanie projektu budżetu wymagało więc 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.
W 2021 roku Gmina Czempiń będzie musiała zmierzyć się z wieloma niekorzystnymi tendencjami,
w szczególności reperkusjami pandemii COVID.
Wpływ na finanse 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.
Budżet jest realistyczny, zabezpieczający działalność
wszystkich jednostek i zadań jakie spoczywają na
naszej gminie. Przede wszystkim jednak jest budżet
dużych inwestycji i szybkiego rozwoju. Wierzymy, że
uda się go wykonać bez przeszkód. UG
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samorząd

29 grudnia 2020 roku podczas XXIX sesji Rady Miejskiej
w Czempiniu Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem
uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Przyszłoroczne
dochody i wydatki gminy były przedmiotem długich dyskusji
i rozważań. Burmistrz wraz z Zastępcą, Skarbnik Gminy i Radni skrupulatnie analizowali źródła przychodów i alokację poszczególnych środków, co było przedmiotem poprzedzających
sesję licznych posiedzeń komisji rady oraz spotkań roboczych.
Budżet Gminy Czempiń na 2021 rok oraz przyjęta wraz z nim
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy są podporządkowane
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.
Łączna kwota dochodów gminy w 2021 roku wyniesie ponad 65
milionów złotych. Z tego prawie 52 miliony złotych to dochody
bieżące gminy, czyli m. in. subwencje, opłaty i podatki, udział
PIT i CIT oraz dotacje, a 13,5 miliona złotych wyniosą dochody
majątkowe gminy.
Wydatki budżetu Gminy Czempiń na 2021 rok oszacowano na
kwotę 68,5 milionów złotych, z czego kwota ponad 18,5 miliona
to wydatki majątkowe (inwestycyjne).

-5-

Budżet Gminy Czempiń na rok 2021

W Gminie Czempiń powstało Centrum Usług
Wspólnych
Zgodnie z Uchwałą nr XXI/154/20 Rady
Miejskiej w Czempiniu z dniem 1 stycznia
2021 roku działalność rozpoczęła samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Czem-

piniu - CUW.
CUW zostało powołane w celu organizacji w jednym miejscu
sprawniejszej i efektywniejszej obsługi finansowo – księgowej
oraz kadrowo – płacowej trzech jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Czempiniu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie oraz Przedszkola Samorządowego w Czempiniu. CUW
przyniesie placówkom oświatowym wymierne korzyści. Przede
wszystkim pozwoli na standaryzację i ujednolicenie przyjętych

zasad rachunkowości, wpłynie na lepszą organizację pracy,
a także umożliwi sprawny system zastępstw w przypadku nieobecności pracownika.
Doszliśmy do wniosku, że powołanie do życia CUW przyniesie
w dłuższym okresie znaczne korzyści w funkcjonowaniu naszej
oświaty. Proces wdrażania jest dosyć trudny, ale możliwe do
uzyskania ustandaryzowanie zasad rachunkowości, lepsza organizacja pracy, czy sprawny system zastępstw jednoznacznie
potwierdzają słuszność podjętej decyzji – mówi Burmistrz Konrad Malicki.
Dodajmy, że Kierownikiem CUW została Pani Małgorzata Olszewska, która pracowała dotąd jako główna księgowa Szkoły
Podstawowej w Czempiniu. UG
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Zakończyły się prace przy przebudowie
i poszerzeniu drogi powiatowej w Srocku Wielkim
W styczniu 2021 roku zakończyły się prace związane z przebudową fragmentu drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości
Srocko Wielkie.
W ramach zadania wykonano prace związane z przebudową
drogi o łącznej długości wynoszącej 2 478 m, w tym 1 250
m odcinka gruntowego. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma ponad 1200 m droga została poszerzona do 5,5
m. Stara nawierzchnia została usunięta, położono nową nawierzchnię, a pobocza zostały utwardzone i wzmocnione. Odtworzono i odmulono rowy. Nowa droga została oznakowana.
Na odcinku jezdni o nawierzchni gruntowej wykonano wzmocnienie podłoża geowłókniną, wykonano warstwę podbudowy,
następnie wykonano warstwę wiążącą oraz ścieralną nawierzchni. Oprócz tego wzmocniono pobocza, odtworzono i odmulono
rowy, wyskarpowano pobocza, obcięto gałęzie z zachowaniem
skrajni drogowej, wykonano zjazdy na pola.
We wsi Srocko Wielkie ułożono chodniki i krawężniki.
O realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Czempiń zabiegała wiele lat. Ze względu na to, że droga jest własnością
powiatu wielokrotnie władze samorządowe Gminy Czempiń
interweniowały do władz powiatu o wspólne podjęcie inicjatywy wyremontowania drogi. Działania podejmowane były także
przez mieszkańców Srocka Wielkiego.
- Remont drogi w Srocku Wielkim to ważna inwestycja drogo-

takiej postawy obecnych władz powiatu, możliwe było osiągnięcie kompromisu i droga została przebudowana u udziałem
środków Gminy Czempiń w wysokości 450 tys. zł. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację tej
inwestycji. Podziękowania należą się także Panu Marszałkowi
Krzysztofowi Grabowskiemu, który po pierwotnym wycofaniu się władz powiatu z podpisania umowy na dofinansowanie projektu, wyznaczył termin kolejny, a dzięki temu pieniądze
nie wróciły do Brukseli, a pozostały w Gminie Czempiń – mówi

Burmistrz Konrad Malicki.
Przypominamy, że wartość zadania to ponad 2,2 miliony złotych. Gmina Czempiń na podstawie uchwały z marca 2020 roku
udzieliła Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania na kwotę 450 tysięcy złotych, co stanowi ponad
20 % kosztów ogólnych przebudowy. Pozostałe środki pochodziły z dofinansowania unijnego, jakie Powiat Kościański otrzymał w kwocie blisko 1,4 miliona złotych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – ponad 63
%, a także z budżetu powiatu kościańskiego w kwocie ponad
410 000 złotych. UG

wa w naszej gminie. Mieszkańcy wioski czekali na ten remont
od wielu lat, a dzięki jego realizacji udało się poprawić nie tylko
komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu doszliśmy do
porozumienia z ówczesnym Zarządem Powiatu, w wyniku czego powstał projekt remontu, a gmina zadeklarowała wsparcia
zadania w wysokości 25% wkładu własnego. Dofinansowanie
unijne dla tej inwestycji zostało pozyskane przez powiat w 2019
roku, ale mimo tej dotacji i wsparcia ze strony gminy, obecny
Zarząd Powiatu chciał zrezygnować z jej realizacji żądając jednocześnie dodatkowych środków gminy. Cieszę się, że pomimo

Pomoc Gminy Czempiń dla osób niepełnosprawnych oraz mających trudności
w samodzielnym dotarciu do Punktu Szczepień przeciw wirusowi
COVID-19
Gmina Czempiń, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zapewnia transport
do punktu szczepień każdemu chętnemu Mieszkańcowi, który:
1. jest osobą niepełnosprawną, tj. posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2. ma obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.
Zgłoszenia takiej potrzeby należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu terminu szczepienia Koordynatorowi Gminnemu ds.
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czempiniu pod nr telefonu: 730 350 236.
Przypominamy, iż na chwilę obecną na terenie Gminy Czempiń działa jeden punkt szczepień, który mieści się w przychodni:
Centrum Medyczne Vita – Med
Ul. Kościańskie Przedmieście 2B,
nr telefonu: 65 612 15 31, 512 554 441.
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Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Radni Rady Miejskiej w Czempiniu projekty obu uchwał otrzymali zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w dniu 16 listopada 2020 roku. Były one przedmiotem posiedzeń wszystkich
Komisji stałych Rady Miejskiej w Czempiniu, jak również podlegały ocenie instytucji nadzorującej finanse publiczne – Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zarówno Komisja Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Czempiniu, jak również
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziły o projektach obu uchwał opinie pozytywne. Podczas sesji Radni Rady
Miejskiej w Czempiniu nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do ich zapisów wraz z autopoprawkami naniesionymi przez Burmistrza
Gminy Czempiń.
W obecności czternastu radnych, uchwały zostały podjęte jednogłośnie. O szczegółach tegorocznego budżetu gminy Czempiń traktuje osobny artykuł.
W pozostałej części sesji 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 podjęcia uchwał finansowych dokonano aktualizacji
planów zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w związku z możliwością realnej oceny ich wykonania na koniec 2020
roku. Została również zmieniona uchwała dotycząca udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie terminu udzielenia pomocy na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo – rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień”.
Gmina Czempiń zobowiązała się do udzielenia jej do kwoty
400.000 złotych w 2021 roku. Wcześniejsza uchwała dotyczyła
roku 2020.
Rada Miejska w Czempiniu uchwaliła Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata
2021-2024 dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem
planu jest określenie planowanego zakresu usług wodociągowo
– kanalizacyjnych, przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków, planowanych nakładów inwestycyjnych oraz
sposobów finansowania ujętych w planie inwestycji. Dokument
podlegał wcześniej ocenie Burmistrza Gminy Czempiń w zakresie zgodności planu z kierunkami rozwoju określonymi
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czempiń i ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, a także z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków. We
wszystkich tych zakresach stwierdzono zgodność planu z nadrzędnymi dokumentami.
Rada Miejska w Czempiniu dokonała również
zmian w uchwale dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Czempiń poprzez
dodanie załącznika tekstowego zawierającego
jej część opisową. Została również zaktualizowana uchwała w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu
opracowania Strategii rozwoju Gminy Czempiń na lata 2021 2030 roku. Wskutek tej zmiany w harmonogramie opracowywania strategii zostały zamieszczone punkty dotyczące konsultacji
społecznych oraz konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz
z Dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.
Obie uchwały podejmowane były pierwotnie podczas sesji w dniu
30 listopada 2020 roku.
Decyzją Rady Miejskiej w Czempiniu został również przedłużony czas obowiązywania uchwały dotyczącej zwolnień z podatku
od nieruchomości ze względu na realizację nowych inwestycji
przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie gminy Czempiń do dnia 31 grudnia 2023 roku. Umożliwi
to przedsiębiorcom ubieganie się o zwolnienia z podatku od
nieruchomości, co jest szczególnie ważne w tak trudnej obecnie sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.
Uchylona została uchwała z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Czesława
Przygodzkiego w Czempiniu i Centrum Kultury
Czempiń. Połączenie to bowiem wymaga wydania
zgody przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, a takowej nie
uzyskano. Fakt, iż instytucje nie zostaną ze sobą połączone nie ma jednak wpływu na ich przeniesienie
do nowej siedziby w remontowanej obecnie Tlenowni w Czempiniu.
Rada Miejska w Czempiniu przyjęła również plan
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021, w którym znalazły się, między innymi, kontrole w zakresie dochodów gminy z tytułu sprzedaży mienia gminnego
w 2020 roku, kontrola działania Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy w Czempiniu,
kontrola wybranych przetargów, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu, jak również
analizy dotyczące wykonania budżetu gminy i stanu
jej zadłużenia.
Radni Rady Miejskiej w Czempiniu postanowili również o odrzuceniu skargi złożonej na Burmistrza
Gminy Czempiń, z uwagi na fakt, iż została ona złożona bezprzedmiotowo. UG
Fot. UG
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samorząd

29 grudnia 2020 roku odbyła się XXIX sesja Rady
Miejskiej w Czempiniu.
Była to jedna z dwóch
najważniejszych w roku
sesji rady gminy, z uwagi
na fakt, że w porządku
obrad znalazły się punkty
dotyczące
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń
na lata 2021 – 2033 oraz
budżetu Gminy Czempiń
na rok 2021.

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Czempiniu
20 stycznia 2021 roku odbyły się posiedzenia Komisji stałych
Rady Miejskiej w Czempiniu. W posiedzeniach tradycyjnie
udział wziął również Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki.
Podczas posiedzeń:
Komisja Rewizyjna dokonała analizy informacji nt. dochodów
Gminy Czempiń z tytułu sprzedaży mienia gminnego w 2020
roku.
Komisja Oświaty zapoznała się z ofertą kulturalną Centrum Kul-

tury Czempiń i Biblioteki Publicznej w Czempiniu na 2021 rok.
Komisja Gospodarki zapoznała się z informacją nt. realizowanych inwestycji gminnych oraz informacją o działaniach Gminy
Czempiń w związku z zapobieganiem COVID-19.
Komisja Skarg zajmowała się rozpatrzeniem petycji, które
wpłynęły do Rady Miejskiej w Czempiniu w dniach 15 grudnia
2020 roku i 5 stycznia 2021 roku. UG

Czwarty filar czempińskiej rewitalizacji infrastruktura drogowa
W ciągu całego ubiegłego, 2020 roku toczyły się prace związane z budową nowych oraz przebudową istniejących dróg
i chodników w ramach projektu rewitalizacji miasta Czempinia.
Powstała infrastruktura drogowa w postaci nowo wybudowanego chodnika od ulicy Kuczmerowicza w kierunku Olszynki.
Przebudowano także chodnik przy ulicy Strumykowej.
Obecnie prowadzone są także prace związane z przebudową
chodnika po obu stronach ulicy Kościelnej.
Ważnym działaniem w ramach rewitalizacji była wymiana nawierzchni ulicy Nowej w Czempiniu. Na ww. ulicy wymieniono
bitumiczną warstwę ścieralną, wymieniono krawężniki po stronie północnej oraz wykonano obustronne ścieki przykrawężnikowe. Po stronie północnej wykonano zjazdy do posesji. Powstały nowe studnie kanalizacji deszczowej z wpustami,
wykonano nowe przykanaliki. Dokonano regulacji infrastruktury
technicznej niezwiązanej z drogą.

Duża część infrastrukturalnych prac rewitalizacyjnych
skupiła się przy Placu Zielony Rynek, gdzie jesienią 2020

roku ukończono budowę drogi wewnętrznej i 15 miejsc parkingowych. Dzięki temu centrum miasta zyskało nowe miejsca
parkingowe, a teren wokół stał się bardziej estetyczny. Rodzice
mogą także w sposób spokojny i bezpieczny dowozić i odbierać dzieci, uczęszczające do pobliskiego przedszkola.

Warto dodać, że dzięki realizacji projektu rewitalizacji tego obszaru miasta, mieszkańcy zyskali chodnik łączący ulicę Polną
z ulicą Śremską, o który zabiegali od wielu lat.
- Nowopowstała i przebudowana infrastruktura części miasta

skupiającej się wokół Zielonego Rynku sprawi, że Czempiń zyska kolejne urokliwe i atrakcyjne, a zarazem bezpieczne miejsce
spacerowe i rekreacyjne. Dzięki przyznanej gminie dotacji ze
środków unijnych zyskujemy zatem cenną infrastrukturę za niewielki udział własny pokrywający około 20% wartości prowadzonych prac – mówi Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń
Andrzej Socha.

Doskonałym uzupełnieniem prowadzonych prac był zrealizowany z końcem 2020 roku remont ulicy Śremskiej. Po wielu latach starań i licznych interwencjach ze strony władz samorządowych oraz mieszkańców udało się doprowadzić do remontu
wspomnianej ulicy.
Ułożono nową nawierzchnię drogi o szerokości 7,00 m, nową
nawierzchnię chodnika i zjazdów do posesji, wyregulowano wysokość istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz studzienek telekomunikacyjnych. Odtworzono również
oznakowania pionowe i poziome.
Remont realizowany był przez zarządcę drogi - Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu. UG

INFORMACJA dla osób korzystających z Programu 500+
Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
("500+") na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w formie:
- elektronicznej od 01.02.2021 r.,
- tradycyjnej (papierowej) od 01.04.2021 r.
Jednocześnie informujemy, że cały czas przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze ("500+") na
dzieci nowonarodzone.
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Od 1 stycznia 2021 roku Poznańska Kolej
Metropolitalna rozpoczęła funkcjonowanie na
odcinku Poznań Główny – Kościan.
Porozumienie „o podjęciu
STACJA: POZNAŃ GŁÓWNY
STACJA: CZEMPIŃ
wspólnych działań zmierza
jących do uruchomienia Po
PKM 1 Poznań Główny – Kościan
KIERUNEK: CZEMPIŃ
KIERUNEK: POZNAŃ GŁÓWNY
znańskiej Kolei Metropolital
DNI ROBOCZE
DNI ROBOCZE
nej”
w
relacji
Poznań
0
POZNAŃ GŁÓWNY
5
5:09W, 6:12L, 6:45W, 7:05K, 7:22L,
4:32L, 5:11L, 5:34R;,5:54L, 6:13L,
5
POZNAŃ DĘBIEC
8
– Kościan, przez Czempiń,
8:51W, 10:07L, 10:54W, 12:00R, 12:35K,
6:34R,6:50R, 7:00L,7:36R, 8:15K,8:40W,
8
LUBOŃ K. POZNANIA
4
zostało podpisane przez
9:28R, 9:43R. 10:44L, 12:40R,
12:41W, 13:57W, 14:23L, 14:50R, 15:10L,
4
PUSZCZYKOWO
3
13:30L,14:09K,14:45R,
15:45L, 16:10L, 16:45W, 17:15L, 17:46R,
przedstawicieli samorządów
3
PUSZCZYKÓWKO
4
18:05K, 18:46W, 19:45L, 20:20L, 21;45R,
15:15R,15:38L,16:40W,17:39R,
4
MOSINA
4
położonych wzdłuż tej linii:
19:09W,19:27L, 19:49K, 20:59W
23:11L
4
DRUŻYNAPOZNAŃSKA
3
Wicemarszałek Wojewódz
3
IŁOWIEC
5
twa Wielkopolskiego Woj
5
CZEMPIŃ
0
ciech Jankowiak, Prezydent
Miasta Poznania, starostowie
Poznańska Kolej Metropolitalna
SOBOTY
SOBOTY
K – kurs do/z Kościana
5:09W, 6:12L, 6:45W, 7:22L, 8:51W,
4:32L, 5:11L, 5:34R,5:54L, 6:13L,
powiatu poznańskiego i ko
10:54W, 12:41W, 13:57L, 14:50R, 15:10L, L – kurs do/z Leszna
6:30R,6:50R, 7:00L, 7:44L, 8:40W, 9:28R,
ściańskiego, burmistrzowie
15:45L, 16:45W, 17:15L, 18:46W, 20:20L, R – kurs do/z Rawicza
9:43R,10:44L, 12:40R, 13:30L,
i wójtowie gmin: Kościan,
W – kurs do/z Wrocławia
14:45R,16:40W,17:39R, 18:55W,19:27L
21;45R, 23:11L
Czempiń, Luboń, Mosina oraz
Puszczykowo. Porozumienie
Informacje o aktualnych zmianach w
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
kolejowym rozkładzie jazdy znajdują NIEDZIELA I ŚWIĘTA
będzie obowiązywać do 31
się na stronie:
5:09W, 6:12L, 6:45W, 7:22L, 8:51W,
5:11L,5:54L, 6:13L, 7:00L, 8:40W, 9:28R,
grudnia 2023 roku. Wszystkie
https://rozklad-pkp.pl/
10:54W,12:41W,13:57L, 14:50R, 15:10L,
9:43R,12:40R,13:30L, 14:45R,
samorządy
uczestniczące
16:40W,18:55W, 19:27L, 20:59W,22.10W
15:45L,16:45W, 17:15L, 17:46R,18:46W,
Rozkład ważny od 1 stycznia 2021 r.
w przedsięwzięciu zadeklaro
20:20L, 21;45R, 23:11L
wały partycypację finansową,
która zakłada, że sześć par
staraniom Gminy Czempiń, od 2017 roku gmina została włą
pociągów kursujących na trasie jest częściowo dofinansowa
czona do strefy D obejmującej BTK. Mieszkańcy mogą więc na
nych z budżetu gmin (40%) oraz powiatów (20%). Pozostałą
takim bilecie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych mie
część finansuje budżet Województwa Wielkopolskiego. Udział
sięcznie. Zachęcamy więc wszystkich podróżnych z terenu
Gminy Czempiń we współfinansowaniu Poznańskiej Kolei Me
Gminy Czempiń do korzystania z biletu łączonego.
tropolitalnej wyniesie w roku 2021 niespełna 160 tysięcy złotych.
Kolejną zachętą do zmiany zachowań komunikacyjnych miesz
- Poznańska Kolej Metropolitalna to pierwsze tak duże wspólne
kańców Gminy Czempiń są nowe rozwiązania infrastrukturalne.
przedsięwzięcie samorządów. Zasięg Poznańskiej Kolei Metro
Wszak od roku 2018 dysponujemy jednym z najnowocześniej
politalnej systematycznie się powiększa, aby usprawniać ruch szych w Polsce węzłów przesiadkowych, zaopatrzonym w in
wewnątrz aglomeracji. Sprawna komunikacja po części zniesie nowacyjne urządzenia z dostępem do Internetu, sieć bezpiecz
barierę, która uniemożliwiała części osób podjęcie pracy lub nych, monitorowanych parkingów oraz wszelkie udogodnienia
nauki poza miejscem zamieszkania. Jest to przykład dobrej dla osób niepełnosprawnych.
współpracy samorządów na rzecz podnoszenia komfortu życia Reasumując, szybka, bezpieczna, regularnie i często kursująca
mieszkańców – przyznaje Burmistrz Gminy Czempiń Konrad kolej, najnowocześniejsze rozwiązania infrastrukturalne, zmo
Malicki.
dernizowana linia kolejowa oraz ekonomiczny bilet BTK –
Według załączonego rozkładu jazdy, do dyspozycji podróż
wszystko to stwarza idealne warunki, by podróżować koleją, do
nych z Czempinia jest obecnie aż 26 par pociągów, a kursy w go
dzinach szczytu odbywają się nawet co 30 minut. Szczegółowy czego serdecznie zachęcamy.UG
rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie: https://roz
klad-pkp.pl/
Przez długi czas transport publiczny był „brzydkim kaczątkiem”
III RP. Teraz przechodzi swój renesans. Stał się bowiem nie tylko
nowoczesny i komfortowy, ale również modny. W dobie zwięk
szonej świadomości ekologicznej i wzmożonych działań zmie
rzających do zniwelowania negatywnych skutków zmian klima
tu, transport indywidualny traci na wartości.
Dzięki rozwojowi zintegrowanego systemu komunikacji publicz
nej, podróżowanie w strefach oddziaływania aglomeracji miej
skich nie stanowi już tak wielkiego utrudnienia. Przemieszczanie
staje się coraz szybsze, bardziej komfortowe, a w wielu przy
padkach również tańsze. Przypominamy bowiem, że udogod
nieniem dla podróżnych z Czempinia jest możliwość skorzysta
nia z biletu łączonego Bus – Tramwaj Kolej. Dzięki wieloletnim
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ce. Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach i zostawił im
słodkie upominki.
Wieloletnią tradycją przedszkola są przedstawienia Bożonarodzeniowe i spotkania świąteczne z udziałem rodzin. W dobie obostrzeń sanitarnych uroczystości odbywały się w grupach,
bez udziału zaproszonych gości. Dzieci zaprezentowały świąteczne przedstawienia, a uroczysty nastrój podkreślały dekoracje i scenografia
przygotowana przez nauczycielki. Nie zabrakło
Gwiazdora, który wręczył dzieciom prezenty.
Przy odświętnie nakrytym stole śpiewano
wspólnie kolędy oraz degustowano świąteczne
pierniczki. Dla rodziców nagrane zostały filmy
z uroczystości, do których linki zamieszczono na
stronie internetowej przedszkola.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
świątecznych uroczystości serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
oraz filmów.
Martyna Stanisławiak
Fot. Archiwum
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oświata

Pracowity grudzień przedszkolaków

Grudzień w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu
okazał się bardzo pracowity, a jednocześnie wesoły i pełen wrażeń. 5 grudnia świętowano Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza. Z tej okazji odbyła się w przedszkolu mała
akademia z udziałem wszystkich pięciolatków, które tego
dnia wstąpiły w szeregi Klubu Małego Wolontariusza działającego w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu.
Klub ma za zadanie uczyć dzieci wrażliwości społecznej
i odpowiedzialności za otaczający świat. Działalność ,,małych wolontariuszy” obejmuje wspieranie inicjatyw społecznych oraz niesienie pomocy potrzebującym. Przed
wstąpieniem w poczet wolontariuszy pięciolatki złożyły
uroczyste ślubowanie i zaśpiewały hymn wolontariusza. Nie
zabrakło okolicznościowych wierszyków i piosenek. Świeżo upieczeni wolontariusze od razu zabrali się do pracy i przygotowali kartki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czempiniu.
W grudniu dzieci poznawały tradycje i zwyczaje związane
ze Świętami Bożego Narodzenia. Piekły i dekorowały pierniki, ubierały choinki, co jest bardzo ważnym rytuałem dla
przedszkolaków. Każdy przedszkolak z wielkim zaangażowaniem i przejęciem zawieszał bombki i ozdoby na choin-

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu
Samorządowym w Czempiniu

Samorządowego w Czempiniu pani Honorata Ruszkowska.
W imieniu pracowników oraz przedszkolaków życzyła zdrowia,
miłości i szacunku oraz podziękowała za przekazywaną przez
nich mądrość życiową, doświadczenie, wszelakie rady kierowane z troską do ukochanych wnuków.
Dla dziadków nagrane zostały filmy z uroczystości, do których
linki zamieszczono na stronie internetowej przedszkola.
KOCHANI DZIADKOWIE - JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO !!!
Martyna Stanisławiak

Fot. Archiwum

W dniach 21-25 stycznia w czempińskim przedszkolu oraz jego
oddziałach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niestety w tym roku nie mogliśmy gościć dziadków w naszych placówkach pomimo, iż święto to na stałe wpisało się do
kalendarza przedszkolnych uroczystości. Miniony rok był trudny,
gdyż koronawirus w znacznym stopniu ograniczył nasze życie
oraz wzajemne kontakty. Doświadczenia te pozwoliły nam
jeszcze bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest babcia
i dziadek. Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno - miłość
babci i dziadka, za którą dzieci serdecznie chciały podziękować.
Wnuczęta uczciły to święto składając dziadkom
życzenia, recytując wiersze, śpiewając piosenki,
przygotowały laurki oraz upominki. Dzieci pamiętały,
by podziękować za opiekę, cierpliwość i czas, jaki
poświęcają im ukochana Babcia i Dziadek.
Życzenia dziadkom złożyła dyrektor Przedszkola
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Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu informuje,

że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniach
od 15 lutego 2021r. do 12 marca 2021r.
Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola lub w siedzibach
wszystkich oddziałów przedszkola.

13 lutego 2021r. w godz. od 9.00 do 12.00 organizujemy „Drzwi otwarte”
we wszystkich oddziałach Przedszkola Samorządowego.

W związku z sytuacją epidemiczną zaleca się szczegółowe zapoznanie z funkcjonowaniem placówki i zasadami
rekrutacji poprzez stronę internetową przedszkola (od 1.02.21r. będą udostępnione do pobrania wszystkie potrzebne
dokumenty oraz pełna informacja na temat rekrutacji).
Osoby, które podczas „Drzwi otwartych” będą chciały zwiedzić poszczególne oddziały przedszkola, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 61 28 26 287, w celu ustalenia dokładnej godziny wizyty w przedszkolu i uniknięcia nadmiernego
zgromadzenia odwiedzających.
Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane od 1.02.21 r. do 12.02.21 r. , od 7.00 do 15.00.
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https://www.youtube.com/watch?v=KdDJcHz-9Io

Fot.Centrum Kultury Czempiń

A kolędowali dla nas: Paweł Drozda (trąbka) i Anna Rymaniak (pianino), Daga Sparty (klarnet), Piotr Woźniak
(saksofon) & Piotr Woźniak junior (trąbka), Maria Przybylska (skrzypce) i Romuald Jędraszak (dudy wielkopolskie),
Maciej Kuhnert (puzon), Wojtek Hohorek (pianino) i na
koniec jeszcze raz Anna Rymaniak (flet poprzeczny). vk

Kolędy w wersji instrumentalnej

Multiinstrumentalnie, kameralnie, oryginalnie, inaczej jak
w latach ubiegłych wybrzmiał tegoroczny Koncert Kolęd.
Wielogłosowe wykonanie tradycyjnych bożonarodzeniowych pieśni przez rodzime chóry i solistów pozostało na
pewien czas wspomnieniem.
W centrokulturowym studio nagrań zarejestrowaliśmy
wyjątkowy koncert. W kolędową nutę uderzyły trąbki, flet
poprzeczny, puzon, klarnet, saksofon, pianino, a także "na
folkowo" skrzypce oraz dudy. Wydarzenie w YouTubowej
przestrzeni emitowane było 6 stycznia - w imieniny Kacpra Melchiora i Baltazara, w dniu obchodów prawosławnej wigilii..... i innych ciekawych wydarzeniach, o których
opowiedziała Katarzyna Hohorek. Kto ciekawy, a jeszcze
nie widział klika w link

- 14 -

- 15 -

Fot.Centrum Kultury Czempiń

Złapaliśmy życzenia w sieć

Noworoczne życzenia od
wieków zajmowały i nadal
zajmują wyjątkowe miejsce
w polskiej obyczajowości. Na
początku każdego roku dobre
wróżby, wyjątkowe słowa, pozdrowienia i serdeczności kierujemy osobiście, telefonicznie, mailowo, listownie, czy też
za pomocą portali społecznościowych. Możliwości jest wiele…
W tym roku, po raz pierwszy w historii naszej gminy, mieszkańcy mieli możliwość przesłania dobrego słowa za pośrednictwem Centrum Kultury
Czempiń i przygotowanego przezeń koncertu życzeń on-line pt. „Łapiemy życzenia w sieć”. Skierowane do rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów,
koleżanek i kolegów z pracy, a nawet zaprzyjaźnionych chórów życzenia od mieszkańców gminy,
przedstawicieli organizacji oraz instytucji zostały
zamieszczone na centrokulturowym kanale You
Tube. Dedykacjom towarzyszyły utwory wykonane
przez współpracujących z nami muzyków – Marię
Przybylską i Romualda Jędraszaka, Annę Rymaniak
i Pawła Drozdę. kw

Przepis na...
audycję wigilijną wg Centrum Kultury Czempiń
1 stół nakryty obrusem
3 świece
ozdoby (gwiazdy, gwiazdeczki, prezenty) do smaku
·
lampki
·
1 opowieść o tradycjach wigilijnych
·
flet
·
pianino
·
trąbka
·
gitara basowa
·
trójkąt
·
garść życzeń
·
5 gości przy stole
·
1 kolęda
Wszystko razem umieścić w jednym studiu, włączyć kamerę, dodać światła, zaangażowanie wykonawców i poczekać,
aż wyrośnie nastrój. Po 60 minutach zakończyć nagrywanie
i rozpocząć obróbkę cyfrową. Gotową audycję zamieścić
w sieci i czekać na komentarze. Smacznego!

audycję sylwestrową wg Centrum Kultury Czempiń
·
dobra muzyka
·
dobrzy muzycy
·
dobre światło
·
dobre życzenia
Do muzyków dorzucić światło i muzykę, wymieszać i poczekać aż się zgrają. Po około 30 minutach rozpocząć nagrywanie. Włączyć „Takie tango” Romualda Lipko. Na koniec
dorzucić życzenia i opublikować w sieci. Smacznego!
Więcej przepisów na naszym YouTube. kaho

kultura

Fot.Centrum Kultury Czempiń
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„Gorzko, gorzko” Joanna Bator
W "Gorzko, gorzko" Bator wraca do sprawdzonych motywów, które znamy już chociażby z nagradzanych pozycji „Ciemno, prawie
noc”, czy z „Piaskowej Góry”. Mamy więc silne postaci kobiece
(protagonistki i "czarownice"), pastisz prozy gatunkowej, wielopokoleniową sagę, zabawę językiem i świetnie zarysowany kontekst
społeczno - historyczny, w końcu - Dolny Śląsk. Czuć, że Bator panuje nad opowieścią - bawi się konwencją m. in. przerzucając odpowiedzialność między narratorem pierwszoosobowym
a wszechwiedzącym, z dużym znawstwem operuje kliszami fabularnymi (słoikowa zemsta, Violetta przez "V" i dwa "tt"- zresztą
to moja ulubiona bohaterka etc.). Bardzo to udana i wciągająca
opowieść (choć z drobnymi potknięciami językowymi). Zachęcam
i namawiam.

książki - polecam

„Czesałam ciepłe króliki. Rozmowa z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską” Dariusz Zaborek
"Wie pan, trzeba mądrze żyć". Nie rozpamiętywać, być sobą, trwać
i dać innym uwagę. Ile w tej książce dobra, odwagi i ciepła. Zdań
prostych, wręcz oczywistych, aczkolwiek celnych, że aż strach!
Które winniśmy sobie codziennie powtarzać. Ku pamięci, żeby stały się naszym DNA. Alicja Gawlikowska - Świerczyńska – była
więźniarką obozu w Ravensbrück, była lekarką - nieprzeciętna postać, która zaimponowała mi najbardziej tym, że zawsze żyła na
własnych zasadach. Bez krzywdy dla innych. No i że nigdy nie
można stracić nadziei. A to ostatnie zdanie należy podkreślić grubą
kreską i na kolorowo.
„Opowieść o miłości i mroku” Amos Oz
To jest jedna z tych książek, o których mówi się bez
cienia wątpliwości: „wybitna”. Oz wspomagając się
wątkami autobiograficznymi – dzieciństwo w nowopowstałym państwie Izrael, młodość w kibucu, samobójcza śmierć matki – kreśli makrokosmos tragicznych
losów narodu żydowskiego: Holocaust, emigracja, próba odnalezienia się w Jerozolimie. Tęsknota za bliskimi,
którzy zginęli w czasie wojny. Tęsknota za Litwą i Ukrainą. Trudy i znoje pierwszych osobników. I bliscy, którzy
próbują sobie poradzić z traumatyczną przeszłością i niełatwą teraźniejszością: wrażliwa i ciepła matka, racjonalny i nieobecny ojciec. A w środku tego wszystkiego
kilkuletni Amos – samotny i kruchy, którego ratują własne opowieści o dzielnych rycerzach i zwycięskim wojsku Izraela oraz książki.
W takich publikacjach odnajduję sens istnienia rynku
wydawniczego. Wspaniała i ponadczasowa historia.
Monika Długa
Autorka bloga God save the book
Dyrektor wydawnicza Grupy Wydawnictwa Poznańskiego
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Kilka tytułów na przetrwanie

W kolejce po szczepionkę, w czasie pandemicznej kwarantanny
i nieznośnie przedłużającej się zimy warto uzbroić się w dwie rzeczy: w cierpliwość i w dobrą fabułę. Ponoć, co raz więcej czytelników i czytelniczek, wraca do tytułów z kanonu literatury europejskiej i światowej. Dostojewski, Mann, Orwell - znów królują na
salonach. Jak pokazują też badania skandynawskie – mniej chętnie sięgamy po tytuły zaangażowane społecznie np. reportaże.
Jaki z tego wniosek? W literaturze szukamy ucieczki od rzeczywistości, ale też ukojenia i pocieszenia. Dlatego przygotowałam dla
Państwa kilka tytułów w duchu – „trzeba to wszystko przetrwać”
oraz „byle do wiosny”:

historia

Krótka historia ulicy ks. Jerzego Popiełuszki

Plany wytyczenia głównej ulicy Czempinia, obecnej ulicy ks. Jerzego Popiełuszki, powstały w 1838 roku. Do tego czasu najważniejszą arterią w mieście była dzisiejsza ul. Długa. Rozwój nowej drogi
przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy to zostaje podjęta
decyzja o budowie linii kolejowej łączącej Wrocław z Poznaniem
(określanej mianem Drogi Żelaznej Wrocławsko-Poznańsko-Głogowskiej). Koncesję na budowę uzyskała Spółka Kolej Górnośląska. Prace rozpoczęto 16 listopada 1853 r., wychodząc od Leszna
równocześnie w trzech kierunkach: do Wrocławia, Poznania oraz
Głogowa. Pierwszy próbny przejazd lokomotywy parowej
linią kolejową na odcinku Wrocław Główny – Leszno
miał miejsce 27 września 1856 r. Pierwszy regularny kurs
składu odbył się 27 października 1856 r. Uroczyste otwarcie linii nastąpiło dwa dni później. W naszym mieście witany był wtedy między innymi pruski Minister Handlu August von der Heydt. Ulokowanie dworca kolejowego za
miastem przyczyniło się do rozwoju najbliższej drogi wiodącej od niego do centrum miasta. Z racji przebiegu, nazwano ją Bahnhofstraße (Kolejowa). Po pożarze
Czempinia, 7/8 sierpnia 1841 roku dużą część
miasta przebudowano. Rozkwitała też nowa ulica. W 1863 r. wybudowano przy niej nowy ratusz, nową synagogę (1861 r.) i szkołę ewangelicką (stara część budynku Urzędu Gminy
Czempiń). Powstały również: najstarszy hotel
dla podróżnych, przybywających do Czempinia (Ertel’s)
i poczta.
W okresie międzywojennym nazwa ulicy była zmieniana
kilkukrotnie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
spolszczono ją na Kolejową. Następnie, przy wytyczaniu
nowych działek przy ul. Stanisława Kuczmerowicza, podzielono na dwie – Kolejową i Szeroką. W połowie lat
30-tych, podobnie jak w wielu miastach Polski, ul. Szeroką przemianowano na gen. Bronisława Pierackiego, polityka, legionisty, pułkownika dyplomowanego piechoty
Wojska Polskiego, jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym, zamordowanego 15 czerwca 1934 r. przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Podczas okupacji
wróciła nazwa Breitesstraße (Szeroka), a w 1946 r. ulicę
przemianowano na 24 Stycznia. Stało się to na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Czempiniu 15 lutego
1946 r. oraz na zebraniu Rady Narodowej w Czempiniu,
29 marca 1946 r. W uchwale zapisano: „Miejska Rada Narodowa uchwala przemianować ul. Szeroką na ul. 24
Stycznia ku upamiętnieniu daty oswobodzenia miasta
spod okupacji niemieckiej”. 24 stycznia 1995 r. w rocznicę
„wyzwolenia” została odsłonięta tablica przy
Urzędzie Miasta Czempinia. Co roku, począwszy od lat 90-tych XX w. aż do 2010 r.
w dniu 24 stycznia odbywały się biegi. Od
stycznia 2018 r., po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zastępczej na
mocy Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, ulica nosi
nazwę ks. Jerzego Popiełuszki.
Starszy Czempiniak
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ZEBRALIŚMY:
Wolontariusze: 12840,48 zł

29. Finał WOŚP w Czempiniu! W tym roku wszystko było inne,
ale cel się nie zmienił. Sztab #560 przy Centrum Kultury Czempiń ponownie zagrał razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wolontariusze wyszli na ulice Czempinia, aby kwestować
do puszek i rozdawać serduszka. Wszystkie licytacje przeniosły
się do sieci na portal Allegro, gdzie nie zabrakło emocji wśród
licytujących.
Światełko do nieba również było inne, tego roku. Na ulicach
Czempinia pojawiło się wiele zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej z Czempinia, Borowa, Gorzyc, Starego Gołębina, Słonina, Srocka Wielkiego oraz Głuchowa, aby rozświetlić Rynek
w Czempiniu i w nieco inny niż zwykle sposób, przekazać
,,światełko do nieba’’. Całość tego niecodziennego widoku na
ulicach Czempinia, można było obejrzeć na żywo na naszym
Facebooku, a film dostępny jest na portalu YouTube. Transmisje
na żywo były również prowadzone podczas odbioru puszek
stacjonarnych między innymi w Domu Handlowym Paja. Emocje powoli opadają, a my czekamy już na kolejny wielki finał!
Do zobaczenia!

SIE MA!

Puszki stacjonarne:3769,52 zł
Licytacje Allegro:7821,05 zł
E-skarbonka: 1480 zł (39 wpłat)
Za największą sumę wylicytowano: kosz dobroci od
Koła Gospodyń Wiejskich ze Słonina -1250,00 zł
Największa kwota w puszcze wolontariusza:
2455,91 zł
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Ferie z As-em na sportowo

Podczas ferii zimowych 2021 roku Uczniowski Klub
Sportowy „AS” Czempiń zorganizował dla dzieci
i młodzieży akcję „Ferie z As-em na sportowo”!
Celem akcji było wypełnienie wolnego czasu dzieciom spędzającym ferie w domu.
„Ferie z As-em na sportowo” to już tradycja. Od
wielu lat klub organizuję tę akcję dla dzieci i młodzieży z całej Gminy Czempiń. W bogatym programie były zawsze różnego rodzaju wyjazdy rekreacyjno - sportowe m.in. na łyżwy, basen, bowling,
do kina i na trampoliny, dużą popularnością cieszyły
się wyjazdy ze zwiedzaniem Stadionu Miejskiego
w Poznaniu, w którym siedzibę ma Lecha Poznań.
W zeszłorocznych wyjazdach udział
wzięło łącznie 200 dzieci. Nieodłącznym punktem corocznego programu
był organizowany cykl turniejów piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych - w zeszłorocznej edycji w ośmiu
turniejach zagrały 64 drużyny, łącznie
w Hali Sportowej „Herkules” zagrało
500 dzieciaków z całej Wielkopolski.
Niestety w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone przepisami ograniczenia akcja "Ferie z As-em na sportowo" ograniczyła
się do organizacji treningów i zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży w Hali
„Sportowej” Herkules” oraz kompleksie boisk Orlik.
W ciągu dwóch tygodni ferii zimowych odbyły się
44 treningi i zajęcia sportowe w łącznym wymiarze
czasu 60 godzin. Odbyły się zajęcia z piłki nożnej,
tańca, zajęcia teoretyczne z taktyki gry oraz gry i zabawy na
śniegu. W zajęciach udział wzięło łącznie 130 osób - dzieci i mło-

dzież w wieku od 4 do 15 lat.
Miłą niespodziankę sprawił najmłodszym uczestnikom zajęć
Burmistrz Gminy Czempiń, których to odwiedził z upominkami
i życzeniami udanych ferii.
Zajęcia prowadzili: Szymon Wichtowski, Maciej Marciniak, Zbigniew Kłos, Przemysław Biernat, Adam Jurga, Witold Łukaszewicz oraz Klaudia Bilska.
Organizatorem akcji „Ferie z AS-em na sportowo” był Uczniowski Klub Sportowy „AS” działający przy Szkole Podstawowej
w Czempiniu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy
Czempiń Konrad Malicki. MM

Fot.Archiwum
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Zimowe granie As-ów

Okres zimowy to dla zawodników UKS "AS" Czempiń czas, w którym biorą udział w wielu turniejach
halowych bądź turniejach "pod balonem". W ostatnim czasie nasi zawodnicy rozegrali mnóstwo minut, rywalizując z zespołami z całej Polski.
12 grudnia w APR Arena Dębiec odbyła się 14 edycja prestiżowego, ogólnopolskiego Turnieju Football
Pro Masters. Jest to jeden z najsilniej obsadzonych
turniejów w Polsce. Po raz pierwszy w tych elitarnych rozgrywkach wzięła udział nasza drużyna,
złożona z zawodników z rocznika 2013. Podopieczni Trenera Macieja Marciniaka rywalizowali jak równy z równym z zespołami APR Poznań, WKS Śląsk
Wrocław, Varsovia Warszawa, APR Jarocin, Football Arena Szczecin oraz NAP Namysłów. Była to
świetna przygoda i docenienie dotychczasowych
osiągnięć naszych zawodników.
Drużyna Żaków brała również udział w turnieju Kosmiczny Gol w Lesznie. Rywalami naszych zawodników były zespoły z APR Leszno, APR Jarocin, Kanii Gostyń, FA Leszno oraz Korony Wschowy.
Również świetne zawody rozegrała drużyna Młodzików z rocznika 2009, która na turnieju Juna Cup
w Starych Oborzyskach zajęła II miejsce. Zawodnicy Trenera Zbigniewa Kłosa w rozgrywkach grupowych byli zdecydowanie najlepszą drużyną, wygrywając wszystkie 4 mecze, nie tracąc przy tym
żadnej bramki. W finale AS-y zmierzyły się z ze-

społem Korony Wschowa. W regulaminowym czasie gry padł
wynik 1-1. O zwycięstwie w turnieju zadecydowały rzuty karne,
w których lepsi okazali się zawodnicy drużyny przeciwnej. Ostatecznie AS-y zajmują drugie miejsce, a nagrodę dla najlepszego bramkarza przyznano naszemu zawodnikowi Oskarowi
Sulejewskiemu.
W mocno obsadzonym turnieju zagrali również zawodnicy Trenera Przemysława Biernata. Drużyna Orlików (rocznik 2010/2011)
zagrała w Śremie wraz z zespołami Warty Śrem, GOS Krobia,
Poznaniaka Poznań, Korony Wschowa oraz APR Reissa Gostyń.
Przed nami kolejne jednostki treningowe, turnieje oraz mecze
sparingowe.
Przypominamy, iż cały czas prowadzimy nabór zawodników
w rocznikach 2006-2016 do naszego klubu. Szczegóły na stronie www.uksasczempin.pl ZAPRASZAMY! MM
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Zebraliśmy:

24 431,05 zł

Fot. Centrum Kultury Czempiń

