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Będą kolejne ścieżki rowerowe i nowe elementy
infrastruktury w Gminie Czempiń
Gmina Czempiń po raz kolejny zdobywa unijną dotację

Blisko 10 milionów zasili budżet gminy w latach 2021-2022

Wniosek Gminy Czempiń o dofinansowanie
projektu pn.:„Budowa infrastruktury służącej
rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami
informacyjno-promocyjnymi” znalazł się na pierwszym miejscu listy
rankingowej. Fakt otrzymania dofinansowania potwierdza uchwała
nr 3346/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 roku.
Podkreślić należy, że wniosek otrzymał blisko
100% możliwych do zdobycia punktów.
Dzięki tej pomocy gmina będzie mogła zrealizować inwestycje, które skupią się w zdecydowanej
większości na obszarze wiejskim.
Powstanie wyczekiwana od wielu lat ścieżka z Czempinia, przez Piotrkowice, do Jasienia
(o długości ponad 2,8 km). Wybudowana zostanie także ścieżka z Czempinia do Jarogniewic.
(Odcinek Piotrkowice- Jarogniewice będzie miał
długość ponad 3,5 km).
Uzupełniony zostanie brakujący odcinek ciągu
wraz z oświetleniem na ulicy Tarnowskiej w Piechaninie.
Dzięki realizacji projektu na ścieżce pieszo – rowerowej do Piechanina od skrzyżowania z ul.
Tarnowską, a także na odcinku z Czempinia do
ul. Wodnej w Piotrkowicach powstanie energooszczędne oświetlenie.
Jarogniewice zyskają wiatę dla podróżnych,
a przystanki w Słoninie, Jarogniewicach, Piotrkowicach, Piechaninie oraz na ul. Kuczmerowicza
w Czempiniu zyskają małą infrastrukturę.
Oprócz działań na obszarach wiejskich, część nowej infrastruktury powstanie w mieście Czempiniu.
Będą to przede wszystkim kolejne odcinki ścieżek,
które uzupełnią sieć wybudowaną w czasie realizacji projektu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego.
Powstanie ciąg pieszo – rowerowy od ul. Kościelnej do ul. Gruszkowej (wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym, zielenią i małą architekturą)
oraz od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare.
Droga rowerowa o długości ponad 560 m powstanie na ul. Kolejowej w Czempiniu (strona prawa
od dworca kolejowego do przejazdu kolejowego
linii kolejowej biegnącej w kierunku Śremu) wraz
z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych
i przejazdem dla rowerów przy dworcu kolejowym.
Dodać należy, że wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Czempiniu, na odcinku od ul. Kolejowej do
ul. Kościelnej rozbudowany zostanie monitoring
wizyjny.
Podczas realizacji projektu gmina przeprowadzi

szereg działań informacyjno - promocyjnych
dotyczących transportu rowerowego i publicznego oraz jego znaczenia dla środowiska i klimatu.
- Cieszy kolejny tak duży sukces przynoszący
wielomilionową dotację na realizację ważnych
zadań służących mieszkańcom. Projekt Gminy
Czempiń jest największym jaki znajduje się na
liście rankingowej, gdyż jego wartość przekracza 30% podstawowej alokacji przeznaczonej na konkurs, która
wynosi 30 mln. złotych. Dzięki dofinansowaniu będzie możliwe
wybudowanie ponad 7 km ścieżek i dróg rowerowych, sygnalizacji świetlnej w ul. Kolejowej z czujnikiem prędkości pojazdów oraz
blisko 100 lamp, które oświetlą nie tylko nowobudowane, ale też
już istniejące ciągi – mówi Andrzej Socha Zastępca Burmistrza
Gminy Czempiń, nadzorujący pracę referatu odpowiedzialnego
za pozyskanie środków zewnętrznych.
Realizacja projektu jest istotna także z uwagi na fakt, iż Gmina
Czempiń jest na etapie współtworzenia m.in. z gminami powiatu poznańskiego i powiatem poznańskim Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego
celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin i powiatów
uczestniczących w nim w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich oraz
skorelowanych usług publicznych.
- Dzięki realizacji projektu poprawi się znacznie bezpieczeństwo
Mieszkańców Gminy Czempiń, na które podczas wspólnych spotkań szczególnie zwracają uwagę mieszkańcy, a co jest rzeczą
oczywistą i naturalną. Dzięki rozwojowi sieci ścieżek łączymy
ze sobą kolejne sołectwa, które zyskują także coraz lepsze połączenie z miastem. Zdajemy sobie sprawę, że mimo, iż robimy
bardzo wiele ciągle istnieją potrzeby w tym zakresie. Mam tu na
myśli między innymi ścieżkę rowerową w kierunku Głuchowa, czy
też Borowa i dalej na wschód gminy. Ze względu na ograniczenia
finansowe musimy jednak wszystkie niezbędne inwestycje rozkładać w czasie lub czekać na możliwości uzyskania dofinansowania. Często też występujemy o partycypację w kosztach do
zarządców dróg. Pewnym jest, że zabiegać będziemy o dalszy
rozwój sieci ścieżek rowerowych i powstanie nowych elementów infrastruktury w Gminie Czempiń – dodaje Burmistrz Konrad
Malicki.
Niniejszy projekt jest też komplementarny względem współpracy Gminy Czempiń z Województwem Wielkopolskim w zakresie wsparcia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, której funkcjonowanie finansowo gmina wspiera od początku 2021 r., dzięki
czemu zwiększyła się częstotliwość i liczba kursujących pociągów.
Łączna wartość projektu to ponad 11 300 000,00 zł a wartość
dofinansowania to ponad 9 500 000,00 zł. co pokryje blisko
85% kosztów inwestycji. W najbliższym czasie gmina oczekiwać
będzie na podpisanie umowy o dofinansowanie.
Realizacja projektu powinna rozpocząć się w II kwartale 2021
roku. Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia zaplanowane jest na koniec 2022 roku.UG
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Masz dom lub mieszkanie? - Uwaga nowe przepisy!
Informacje o sposobie ogrzewania budynku
Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku właściciele domów
i mieszkań otrzymają nowy, ustawowy obowiązek. Na obecnym
etapie procesu ustawodawczego przewiduje się, iż mieszkańcy
będą musieli zgłosić burmistrzowi, wójtowi lub prezydentowi,
czym ogrzewają budynek. W I kwartale 2021 r. ruszą bowiem
prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, w której, w celu walki ze smogiem, będą zbierane informacje m.in.
o źródłach ciepła. Osoby, które nie złożą odpowiedniej deklaracji, zapłacą grzywnę.
Do systemu ewidencji mają trafić informacje o źródłach spalania. Właściciele budynków będą musieli obowiązkowo zgła-

szać, czym je ogrzewają.
Nastąpi to po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego
ds. budownictwa i od tego czasu właściciele oraz zarządcy nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na przekazanie konkretnych
informacji. W przypadku nowych budynków trzeba będzie się
spieszyć. Prawodawca ustalił, że czas na przesłanie takiej informacji wyniesie 14 dni licząc od rozpoczęcia użytkowania.
Dzięki tej wiedzy gminom ma być łatwiej planować walkę ze
smogiem oraz dążyć do wymiany wysoko emisyjnych pieców
opalanych węglem. Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o zmianach w tym zakresie. UG

Gmina przygotowuje do sprzedaży kolejne działki
budowlane w Nowym Borówku

Teren obejmuje atrakcyjne działki budowlane, położone w Nowym Borówku, pomiędzy drogą powiatową nr 3899P prowadzącą do wsi Borowo, a drogą gminną w kierunku wsi Nowe
Borówko, przed przejazdem kolejowym (jadąc z Czempinia).
Z obszaru o powierzchni 2,9726 ha gmina wydzieliła łącznie 12
działek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6 działek z przeznaczeniem na zabudowę szeregową
(przy czym działki te tworzą 4 spójne części terenu możliwe
do zagospodarowania) oraz 4 działki, gdzie poza zabudową
mieszkaniową jednorodzinną będzie można prowadzić
działalność usługową.

frastruktury technicznej zapewniają dostawę mediów. Liczymy,
że i ta propozycja spełni oczekiwania przyszłych mieszkańców
Gminy Czempiń.
W minionym czasie została przebudowana na tym terenie droga gminna, zapewniająca dogodny dojazd mieszkańcom terenów przyległych. Ponadto warto zaznaczyć, iż w sąsiedztwie
powstała ścieżka rowerowa, która tworzy ciągłą sieć zapewniającą dojazd m.in. do dworca kolejowego, stwarzając tym samym możliwość swobodnego, ale i bezpiecznego przemieszczanie się przyszłych mieszkańców do centrum Czempinia.
Ogłoszenia o przetargach zawierające niezbędne informacje
oraz cenę wywoławczą będą opublikowane na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone
na tablicach ogłoszeń oraz przekazywane w mediach społecznościowych. Sprzedaż terenu prowadzona będzie przez gminę
etapowo. UG
Fot. UG

Jest to oferta dla osób, które marzą o budowie własnego domu w spokojnej okolicy, a jednocześnie blisko
centrum, punktów usługowych, placówek oświatowych.
Kształty i powierzchnie działek pod zabudowę jednorodzinną (od około 620 m2 do około 850 m2) umożliwią
swobodną zabudowę dopasowaną do indywidualnych
potrzeb. Działki pod zabudowę szeregową przygotowane są z myślą o inwestycjach deweloperskich w celu
sprostania oczekiwaniom potencjalnych mieszkańców
i stworzenia różnorodnej oferty mieszkaniowej na obszarach przyległych do miasta Czempinia. Wyznaczone drogi
wewnętrzne o szerokości od 10 m do 12 m zapewnią wygodną
i bezpieczną obsługę komunikacyjną.
W bezpośrednim sąsiedztwie nowego terenu mieszkaniowego
gmina sprzedała w latach 2019-2020 łącznie 9 działek, na których nabywcy już wkrótce rozpoczną prace budowlane.
Warto dodać, że od kilku lat ten rejon gminy cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony inwestorów. Są to bardzo dobre
lokalizacje, działki są dobrze skomunikowane, a gestorzy in-
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samorząd

Odpowiadając na zapotrzebowanie na działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, szeregową, czy usługową Gmina
Czempiń sukcesywnie przygotowuje kolejne nieruchomości do
sprzedaży.
Już wkrótce przedmiotem zbycia będą działki budowlane położone w Nowym Borówku. Ogłoszenie przetargu planowane jest
w maju 2021 roku.

-5-

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
1 marca 2021 roku, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, dla uhonorowania Bohaterów
antykomunistycznego
podziemia Zastępca Burmistrza
Gminy Czempiń Andrzej Socha
i Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu Maciej Głochowiak
złożyli wiązankę kwiatów pod Tablicą upamiętniającą Żołnierzy
Wyklętych na Placu Niezłomnych
w Kościanie.
Data 1 marca związana jest z wydarzeniami z 1951 roku, kiedy to
w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV. Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, będących
ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami walki o wolność
i niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją.
Kim byli Żołnierze Wyklęci? ”Nil”, ”Zapora”, ”Inka”, ”Łupaszka”, ”Ogień”, ”Lalek” - żołnierze i działacze podziemia anty-

komunistycznego. Walczyli
o wolną Polskę. Władza ludowa potraktowała ich jak
zdrajców. Za wierność swoim
ideałom zapłacili najwyższą
cenę- cenę swojego życia.
Ci natomiast, którym udało się przeżyć, przez niemal
pół wieku żyli z piętnem – jak
to określała komunistyczna
propaganda – „bandytów”
i „faszystów”.
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął
uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Oddano
w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji„Wolność i Niezawisłość”. UG
Fot. UG

77 lat temu zginął urodzony w Gorzycach
harcmistrz Florian Marciniak
To on stworzył Szare Szeregi, to on nadał im nazwę i nakreślił zadania. Choć Florian Marciniak zginął z rąk niemieckich okupantów, ciągle pozostaje w cieniu innych
bohaterów polskiej zbiorowej wyobraźni.
77 lat temu, w nocy z 18 na 19 lutego 1944 roku naczelnik
Szarych Szeregów, Florian Marciniak, wraz z 23 innymi
harcerzami został wrzucony przez Niemców do pociągu
i wywieziony z obozu w Żabikowie w nieznanym kierunku.
Dziś wiadomo, że skład pojechał do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (w dzisiejszej Rogoźnicy na Dolnym Śląsku).
20 lutego 1944 roku o świcie Niemcy wyprowadzili zziębniętych więźniów z wagonu i poprowadzili ich wprost do
łaźni. Tam kazali im zdjąć marynarki. Do każdego z nich
podszedł „Anioł śmierci” – esesman ze strzykawką w dłoni. Każdemu z harcerzy zaaplikował truciznę…
Taką wersję ostatnich chwil Marciniaka i jego kolegów znamy dzięki przekazowi Mieczysława Mołdawy,
jednego z więźniów Gross-Rosen. Nie jest ona jednak
stuprocentowo wiarygodna. Wiadomo przecież, że na
Gross-Rosen ślad po harcerzach się urywa. Nie wiadomo
jednak, gdzie zostali pochowani.
Zginął mając 29 lat. Pośmiertnie w 2006 r. odznaczony został
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Florian Marciniak urodził się w Gorzycach, gdzie w 77 rocznicę

śmierci Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha wraz
z Radnym Rady Miejskiej w Czempiniu Tomaszem Grzelczykiem
odali hołd Bohaterowi składając wiązankę kwiatów. Kwiaty złożono także przy pomniku na Zielonym Rynku.UG
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Fot. UG

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
1 kwietnia rozpocznie się
w całym kraju Narodowy
Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań.
Spis powszechny, za pomocą
kilku pytań, pozwala zdiagnozować: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Zebrane
w jego ramach dane będą
przez najbliższą dekadę podstawą wiedzy statystycznej
o Polsce.
Spis ludności i mieszkań jest
badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat. Jest to
jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To jedyne
badanie, które dostarcza tak pełnych danych o społeczeństwie.
Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach.
Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Od danych ze spisu zależą m.in. kwoty dotacji dla gmin czy środki na ochronę zdrowia
w poszczególnych regionach. Ponadto, informacje ze spisów
analizują także inwestorzy, samorządy i instytucje unijne.
Spisy powszechne są badaniami pełnymi. Oznacza to, że dane
uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od
wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy
stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa
jedynym źródłem danych.
Po raz pierwszy w historii, podstawową formą wypełnienia formularzy, będzie samospis internetowy. Metody uzupełniające
to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza
spisowego. Na terenie Gminy Czempiń pracować będzie pięciu
rachmistrzów.
Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.
Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach
bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym
między innymi: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową
GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji Sprawdź rachmistrza na
stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.
W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
zostaną zebrane następujące dane:

- 7-

- charakterystyka demograficzna osób,
- aktywność ekonomiczna
osób,
- poziom wykształcenia,
- niepełnosprawność,
- migracje wewnętrzne i zagraniczne,
- charakterystyka etniczno-kulturowa,
- gospodarstwa domowe i rodziny,
- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Wszystkie
przekazywane
w czasie spisu dane zostaną
objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Statystyka
publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
- Zachęcam wszystkich mieszkańców, aby nie zwlekali i od razu
wzięli udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021. Poczynając od 1 kwietnia, każdy będzie mógł
spisać się samodzielnie przez Internet, w najdogodniejszym dla
siebie miejscu i czasie – mówi Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, pełniący funkcję Gminnego Komisarza Spisowego.
Samospis internetowy jest najprostszą i najszybszą metodą.
Formularzdostępny pod adresem: spis.gov.pl można wypełnić
na ekranie smartfona, komputera, czy tabletu. Zajmie to około
15 minut. Sam formularz jest prosty w obsłudze. Pytania zostały
skonstruowane w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie miał
problem z wypełnieniem formularza, będzie mógł zasięgnąć
rady na infolinii pod nr telefonu 22 279 99 99.
Tegoroczny spis przypada w wyjątkowym momencie, w stulecie
Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności w Rzeczypospolitej
Polskiej, który został przeprowadzony 30 września 1921 roku.
Sto lat temu, pierwszy spis powszechny w niepodległej II Rzeczypospolitej był wydarzeniem o tyle istotnym, że pozwolił poznać stan naszego kraju w pierwszych latach po odzyskaniu
niepodległości. - Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Gminy
Czempiń wezmą udział w spisie, rozumiejąc, że to nie tylko prawny obowiązek, ale również powinność obywatelska. Proszę
wszystkich o zaangażowanie i zachęcam do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie – dodaje Konrad Malicki.
Liczymy się dla Polski! UG

XXX Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Rada Miejska w Czempiniu postanowiła również o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego w kwocie
2 411 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji
mieszkańca Gminy Czempiń na Warsztatach Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych. Powiatowi Śremskiemu z kolei
udzielono pomocy w kwocie 18 771,75 zł z przeznaczeniem na
częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy
Czempiń do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Rada
Miejska w Czempiniu zdecydowała również o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu polegającej
na wykonaniu dojścia do przejścia dla pieszych w chodniku na ulicy Śremskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 za
kwotę nieprzekraczającą 6 000 zł. Zmienione zostały również
kwoty udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie
ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej (PKM), o przeznaczeniu których zde-

cydowano podczas sesji w dniu 30 listopada
2020 roku. Po dokonaniu
weryfikacji przez Województwo Wielkopolskie
kwoty dotacji okazały
się być wymagane niższe aniżeli w pierwotnej
uchwale i będą wynosiły: w 2021 roku - 159
782,72 zł, w 2022 roku 162 179,46 zł, zaś w 2023
roku -165 598,60 zł.
Rada Miejska w Czempiniu postanowiła również o zwiększeniu udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez nabycie 3 udziałów za kwotę 10 000 zł każdy. Podstawowym celem Funduszu jest świadczenie pomocy
sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formie
udzielania poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych
przez przedsiębiorców tegoż sektora w instytucjach finansowych, jako zabezpieczenie spłaty tychże produktów.
Podczas sesji uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki zlokalizowanej w Piotrkowicach
(nr ewid. 191/2). Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni 1,06 ha, który jest położony po południowej stronie
drogi wojewódzkiej nr 311 Czempiń – Kawczyn. Teren dotychczas jest wykorzystywany rolniczo. W związku jednak
z zapotrzebowaniem na nowe tereny inwestycyjne w tym rejonie Piotrkowic całość tego terenu ma zostać przeznaczona
pod aktywizację gospodarczą.
Wskutek podjęcia uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa
Stare Tarnowo do programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2020+” możliwe będzie zgłoszenie tego sołectwa do udziału w nim, co da możliwość ubiegania
się o środki na utworzenie strefy rekreacyjnej w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.
Podczas sesji został również przyjęty Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czempiń w 2021
roku wypełniając tym samym obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę.
Rada Miejska w Czempiniu podjęła również
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w nowotworzonym podmiocie. Efektem podjęcia
tych uchwał może być pobudowanie na terenie
Czempinia mieszkań w systemie wzorowanym na
dotychczasowym budownictwie w systemie TBS,
który na mocy obecnie obowiązującego prawa –
od dnia 19 stycznia 2021 roku będzie następował
właśnie w formie społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zostaną wniesione
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8 lutego 2021 roku odbyła się XXX sesja Rady
Miejskiej w Czempiniu
Rada Miejska dokonała zmian w budżecie
gminy Czempiń na 2021
rok oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Gminy Czempiń na lata
2021-2033. W wyniku
podjęcia uchwał finansowych do budżetu gminy Czempiń na 2021 rok
zostały przyjęte środki
w kwocie 263 530,20 zł.
Dochody zwiększono, między innymi o: 121 200 zł na realizację
zadania dotyczącego dopłat do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19; 4 783,20 zł jako środki rekompensujące dochody z tytułu opłaty targowej w 2021 roku. Zgodnie
ze szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi walki z epidemią
w 2021 roku nie będzie na terenach gmin pobierana opłata
targowa. W związku z tym gmina otrzyma rekompensatę na
poziomie wpływów do jej budżetu z tytułu opłaty targowej
w 2020 roku. Centrum Kultury Czempiń, jak również kluby
sportowe dokonały zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku
dotacji w kwocie 87 864,00 zł. Przyjęta została również dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań w kwocie 13 803 zł.
Po stronie wydatkowej środki zostaną przeznaczone, między
innymi, na: dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby
(150 000 zł), na utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe
utrzymanie dróg (56 500 zł), na wypłaty dopłat do czynszów
na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (121 200 zł). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempiń na lata 2021 – 2033
została zaktualizowana do zmian wprowadzonych w budżecie
Gminy Czempiń na 2021 rok.

jako wkład gminy, natomiast grunt pod budownictwo będzie
pochodził z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Podczas sesji Radni zdecydowali również o przyjęciu dwóch
oświadczeń. Pierwsze – dotyczy Planu Strategicznego dla
Wspólnej Polityki Rolnej, który został poddany konsultacjom
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rada Miejska w Czempiniu wyraziła zaniepokojenie kształtem tegoż dokumentu, z uwagi na fakt, że nie przewiduje
on możliwości wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) budowy podstawowej infrastruktury, takiej jak drogi,
sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna. Zatem realizacja
kluczowych inwestycji dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym
Gminy Czempiń, wobec braku dofinansowania ze środków
EFRROW nie będzie w najbliższych latach możliwa. Oświadczenie zostanie przekazane do Ministerstwa.
Drugim oświadczeniem Rada Miejska w Czempiniu wyraziła
poparcie dla „Listu otwartego polskich samorządowców do

Prezesa Rady Ministrów”, w którym znalazł się apel o natychmiastową ratyfikację decyzji Rady Europejskiej dotyczącej
Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie ponad 55
mld euro dla polskiej gospodarki; poszerzenie dialogu dotyczącego funduszy Unii Europejskiej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, szczególnie w zakresie kształtowania
listy projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, jak
również zapewnienie uczciwego i transparentnego procesu
kształtowania alokacji dla regionalnych programów operacyjnych, ponieważ wstępny podział nie opiera się na konkretnym
algorytmie, a perspektywa negocjacji „odłożonych” 7,1 mld
euro, z deklarowanej 40% puli dla regionów, budzi obawy co
do rzeczywistych intencji strony rządowej. W Liście otwartym
podkreślono też konieczność uwzględnienia zjawiska dużego
zróżnicowania wewnętrznego regionów, który wymaga bardziej wnikliwej analizy ze względu na deklarowane przez Rząd
przyjęcie zasady wyrównywania szans.. UG
Fot. UG

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu
Rada Miejska dokonała zmian
w budżecie gminy Czempiń na
2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czempiń na lata 2021-2033. W wyniku
podjęcia uchwał finansowych do
budżetu gminy Czempiń na 2021
rok zostały przyjęte środki w kwocie w sumie 6 432 300,01 zł. Dochody zwiększono, między innymi
o: 3 306 151,06 zł z tytułu dotacji
na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury służącej mobilności miejskiej na terenie Gminy
Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. Gmina Czempiń pozyskała również
3 000 000 zł na rozwój mieszkalnictwa z Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki te pozwolą na objęcie przez
Gminę Czempiń udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN- Zachodni” Sp. z o.o..
Po stronie wydatkowej środki zostaną przeznaczone, między
innymi, na: zadanie dotyczące budowy infrastruktury służącej
mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz
z działaniami informacyjno – promocyjnymi (3 306 151,06 zł),
na zadania inwestycyjne –budowę drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy gminy (1 200 000 zł) oraz przebudowę ulic na terenie miasta Czempinia – ul. Krętej, ul. Podgórnej,
ul. X – lecia RKS – u, odnogi od ul. Poznańskie Przedmieście
oraz odnogi od ulicy Spółdzielców ( 1 350 000 zł).
Rada Miejska w Czempiniu postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego w kwocie 10 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie dotyczące likwidacji i unieszkodliwiania odpadów azbestowych zalegających na nieruchomościach wnioskodawców z terenu gminy Czempiń. Wyraziła
także zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 389 469 zł na prefinansowanie

zadania „Przebudowa drogi gminnej
w Piechaninie nr 576087P”, której
spłata nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie dwóch nieruchomości położonych
w Głuchowie od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa – jedna z nieruchomości ma zostać pozyskana
pod realizację budowy placu zabaw
w Głuchowie, druga to teren, na którym zostanie zaprojektowana ścieżka
rowerowa. Zmieniona została również uchwała dotycząca wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowym Borówku, która
była pojęta podczas sesji Rady Miejskiej w Czempiniu w dniu 27 sierpnia
2020 roku – w wyniku doprecyzowania oznaczenia działek przeznaczonych do zbycia, konieczne
stało się uszczegółowienie poprzedniej uchwały.
Dwóm nowym ulicom w Słoninie, na wniosek mieszkańców, zostały nadane nazwy: Łąkowa i Brzozowa.
Rada Miejska w Czempiniu wyraziła pozytywną opinię o zmianie
granic administracyjnych Miasta Czempinia i wystąpieniu z wnioskiem o zmianę tychże granic do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Proces ten rozpoczął się w styczniu 2020 roku,
kiedy to Rada Miejska w Czempiniu podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempinia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Od momentu podjęcia uchwały trwały intensywne prace
nad przygotowaniem treści wniosku oraz skompletowaniem
niezbędnej dokumentacji, które nierzadko utrudniane były
przez panującą sytuację epidemiologiczną na terenie kraju.
Propozycja zmiany granic poprzez przyłączenie do miasta
części obrębów geodezyjnych Borowo, Piotrkowice, Piechanin została poddana konsultacjom z mieszkańcami sołectw
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Podczas sesji Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej
w Czempiniu przedstawili sprawozdania z pracy w 2020 roku.
Komisja Rewizyjna odbyła osiem posiedzeń, podczas których,
między innymi, przeprowadziła kontrolę wykonania uchwał
Rady Miejskiej w Czempiniu, wydatków z budżetu gminy na
organizację dowozów szkolnych w 2019 roku, opracowała
opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czempiń
za 2019 rok oraz przygotowała wniosek absolutoryjny. Komisja Rewizyjna przeprowadziła również kontrolę działalności
Urzędu Gminy w Czempiniu dotyczącej ściągalności zaległości podatkowych i umorzeń tychże zaległości w 2019 roku,
dokonała oceny zaawansowania zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Czempiń w 2020 roku.
Komisja Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Czempiniu w 2020
roku odbyła jedenaście posiedzeń, podczas których monitorowała stopień zaawansowania realizacji inwestycji na terenie gminy; dokonała analizy wpływów z opłaty planistycznej

i adiacenckiej w latach 2015-2019, informacji na temat realizacji dochodów budżetu gminy w zakresie podatków i opłat
lokalnych za 2019 rok, stanu zadłużenia, windykacji należności oraz zwolnień od podatku w 2019 roku, dokonała analizy
informacji dotyczących pozyskiwania środków finansowych
spoza budżetu gminy oraz wykorzystania środków w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2019 rok.
Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Czempiniu w 2020
roku odbyła osiem posiedzeń, podczas których zapoznała
się z ofertą kulturalną Centrum Kultury Czempiń i Biblioteki
Publicznej w Czempiniu na 2020 rok, dokonała analizy założeń do zmiany uchwały w sprawie finansowania
klubów sportowych z terenu Gminy Czempiń;
przeprowadziła analizę przygotowania lokalowego i organizacyjnego szkół i przedszkola do roku
szkolnego 2020/2021.
Komisja Gospodarki i Spraw Komunalnych w 2020
roku odbyła osiem posiedzeń, podczas których
analizowała działalność świetlic wiejskich; zapoznała się z informacją o stanie zadrzewienia
i zieleni w gminie Czempiń; dokonała analizy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy; zapoznała
się ze sprawozdaniem z działalności jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy
Czempiń oraz z informacją o działalności i kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Czempiniu w 2020 roku odbyła cztery posiedzenia, podczas których członkowie komisji zapoznali się z zarzutami zawartymi w skargach złożonych na Burmistrza Gminy Czempiń w dniach
12 lutego 2020 roku, 31 sierpnia 2020 roku oraz 6
listopada 2020 roku oraz przygotowali projekty
uchwał w sprawie ich rozpatrzenia.
Wszystkie stale Komisje Rady Miejskiej w Czempiniu podczas swoich posiedzeń w ciągu roku
analizowały projekty uchwał na każdą sesję Rady
Miejskiej w Czempiniu. UG
Fot. UG
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Borowo, Piechanin, Piotrkowice, jak również z mieszkańcami
osiedli Nr 2,3,4,5,6 i 7 w Czempiniu. Zmiana granic administracyjnych miasta będzie dotyczyła ulic: Kwiatowej, Borówko
Stare, Dezyderego Chłapowskiego, Stęszewskiej i Śremskiej,
które w części położone są poza granicami administracyjnymi
miasta Czempinia; jak również ulicy Tarnowskiej, Kwiatowej,
Borówko Stare, Stęszewskiej, Wodnej, Kolejowej i Śremskiej,
które mają numery przyporządkowane dla nieruchomości
położonych na terenie miasta Czempiń, pomimo, iż pas drogowy znajduje się na terenie miejscowości sąsiednich. Obszary w rejonie ulicy Spółdzielców – Przedszkolnej, Gruszkowej oraz miejscowość Stare Borówko stanowią integralny
obszar funkcjonalny z miastem Czempiniem i przebieg granic
administracyjnych zanikł w terenie. Obszary, które wskazane
są do włączenia do miasta Czempinia to tereny bezpośrednio sąsiadujące z miastem, które stanowią jednorodny układ
osadniczy i przestrzenny. Ich włączenie ma na celu zachowanie wytworzonych na przestrzeni dziesiątek lat więzi mieszkańców z miastem. Po podjęciu uchwał przez Radę Miejską
w Czempiniu Burmistrz Gminy Czempiń wystąpi z wnioskiem
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę granic administracyjnych miasta Czempinia. O sposobie rozpatrzenia
tegoż wniosku Mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Czempiniu
17 marca 2021 roku odbyły się posiedzenia Komisji stałych
Rady Miejskiej w Czempiniu. We wszystkich posiedzeniach
udział wziął Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki.
Podczas posiedzeń:

Komisja Oświaty i Kultury dokonała analizy informacji przedłożonej przez Dyrektora SP ZOZ w Kościanie nt. działalności
szpitala - planowanych remontów, inwestycji oraz stanu kadry
lekarskiej.

Komisja Rewizyjna omówiła kontrolę i przyjęła protokół z kontroli Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy
w Czempiniu.

Komisja Gospodarki i Spraw Komunalnych dokonała analizy
informacji nt. kosztów utrzymania poszczególnych świetlic
wiejskich oraz dochodów z tytułu ich wynajmów w 2020 roku
oraz odbyła wizytację świetlicy wiejskiej w Gorzycach.
Ponadto na wszystkich Komisjach zostały omówienie przez
Burmistrza projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu. UG

Komisja Finansów i budżetu dokonała analizy wydatków środków finansowych z funduszu sołeckiego i osiedlowego za
2020 r. oraz oceniła realizację zadań inwestycyjnych ujętych
w budżecie gminy na rok 2021.
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Tegoroczny marzec w Karuzeli rozpoczął się warsztatami umuzykalniającymi pt.: „Wiosenne Przebudzenie”, poprowadzonych przez Agnieszkę Wojtaszek z Creative Carousel i Przemysława
Przedwojskiego z Old School Play. W dniu 4 marca
wspólnie z dziećmi wyruszyli na łąkę. Warsztaty
były podzielone na cztery sceny: „Wschód słońca
i pojawienie się chmur”, „Poranek kwiatów”, „Latające motyle i biedronki”, „Pojawienie się żab i przylot
bocianów”. Spotkanie zostało tak zaaranżowane
aby to dzieci grały tzw. „pierwsze skrzypce”, a prowadzący byli ich tłem i umiejętnie prowadzili dzieci
przez wszystkie sceny. Zastosowanie pantomimy,
dramy i zabaw logo-muzycznych oraz rytmizacja
dały ogromną szansę na otwarcie się dzieciom nieśmiałym, bojącym się brać udział i występować.
Tego typu warsztaty powodują, że przedszkolaki
przełamują bariery, swoje ograniczenia
i nie są świadome jak wielką pracę wykonały, a myślą, że po prostu dobrze się bawiły. Utwory grane i śpiewane na żywo,
które towarzyszyły spotkaniu to "Słoneczko nasze", "Kwiatki - bratki", "Biedroneczki są w kropeczki", "Była sobie żabka
mała", a także napisane specjalnie dla
dzieci autorskie piosenki "Nie śpij kiedy
wiosna" oraz logo - muzyczna "Na łące".
Kolejnym wydarzeniem w Karuzeli były
„Warsztaty mydlarskie” zorganizowane
przez Dyrekcję oraz kadrę 8 marca z okazji Dnia Kobiet. Dzieci odwiedziła Pani
Wiosna w pięknym anturażu z koszykiem
pełnym niespodzianek, w którym znalazły
się pachnące herbaty, kawa i olejki. Po
zapoznaniu z jego zawartością i zagadkach zapachowych, Pani Wiosna zaprosiła dzieci do wykonania własnoręcznych
zapachowych mydełek.
W marcu Karuzelę odwiedził także „Teatrzyk Pompon” z Leszna
ze swoim przedstawieniem pt.: „Przypadek bociana Bogdana”.
Po raz kolejny dziewczyny z Pompona pokazały swój wspaniały kunszt aktorski. Scenografia, piosenki gra aktorska, kontakt
z widzem bardzo przykuły uwagę dzieci i były zainteresowane
i zaangażowane w teatrze na żywo. Odwiedziny takich specjalnych gości są zawsze wspaniałą okazją do obcowanie z kulturą
i sztuką.
Kolejne muzyczno - językowe spotkanie odbyło się w Karuzeli już 18 marca i były to obchody Dnia Świętego Patryka - patrona Irlandii. Dzieci poznały bliżej kulturę tego państwa oraz
bawiły się przy prawdziwych irlandzkich rytmach granych i śpiewanych na żywo.
Następne umuzykalniające wydarzenie to m.in.: obchody Pierwszego Dnia Wiosny 22 marca, na których to Pani Zima została
uśpiona przez dzieci kołysanką.
Marzec zakończył się konkursem recytatorskim 23 marca pt.:

Fot. Archiwum

Marzec w Niepublicznym Przedszkolu
i Żłobku „Karuzela” w Czempiniu

„Z przyrodą za pan brat” w twórczości polskich poetów, w którym wzięły udział dzieci w przedziale wiekowym 2-6 lat, podzielone na dwie kategorie wiekowe.
Agnieszka Wojtaszek
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oświata

Tradycje karnawałowe w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu

Karnawał to czas poczęstunków, spotkań i zabaw
tanecznych. Jedną z tradycji tego okresu jest Tłusty
Czwartek, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W tym dniu w Przedszkolu Samorządowym
w Czempiniu już od samego rana roznosił się zapach smażonych pączków i faworków. Dzieci poznały tradycje i obrzędy związane z ,,Tłustym
Czwartkiem”. Uczestniczyły w zabawach muzycznych, plastycznych, a wszystkie o ,,pączkowej tematyce”. Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku w postaci pączków i faworków, które dzieci
zjadły z wielkim apetytem. W ten wyjątkowy dzień
w przedszkolu było słodko, ,,tłusto” i wesoło.
Kolejną tradycją karnawału, szczególnie lubianą
przez dzieci są bale. Wspólne tańce i zabawy są
obietnicą wspaniałych emocji, przeżyć i radości,
a plany związane z przygotowaniem strojów są czynione przez wiele dni poprzedzających to wyjątkowe wydarzenie. W dniu balu na przedszkolnych korytarzach pojawiły się księżniczki, wróżki, piraci,
policjanci, Spider-Man, Batman… nie sposób zliczyć
i wymienić wszystkich przebierańców. Specjalnie na
tę okazję przygotowano dekorację karnawałowo-walentynkową, która wprowadziła radosny nastrój
oraz zachęcała do wesołej i skocznej zabawy. Radosne chwile uwieczniono na licznych fotografiach.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Martyna Stanisławiak
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Fot. Archiwum
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Fot.Centrum Kultury Czempiń

Refleksyjnie i z radością zaśpiewali

Z okazji Świąt Wielkanocnych zarejestrowaliśmy nagrania utworów,
które przywołują nastrój zadumy i refleksji nad życiem. Ale również
wywołują radość… Trio Wokalne „Akolada” zaśpiewało modlitwę
św. Ignacego z Loyoli „Duszo Chrystusowa” oraz „Ave verum” K.
Jenkinsa, a Agnieszka Szymańska „Vidit suum dulcen natum”
(„Sabat Mater” G.B. Pergolesi). Czempińskie Towarzystwo
Śpiewacze „HARFA” wyśpiewało radosne „Radujmy się. Weselmy
się!”Miejsca, scenerie i scenografie, jak i nastroje w utworach, są
różne. Nowoczesne studio nagrań, prywatne mieszkania artystów,
szklarnia pełna kwiatów, drewniany kościół w Starym Gołębinie,
kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu
z pięknymi witrażami oraz kaplica na Zabytkowym Cmentarzu
Ewangelickim. Wszystkie zaproszone do projektu oraz poproszone
o pomoc osoby nie zawiodły i z chęcią dodały coś od siebie…
Dziękujemy
i serdecznie
zapraszamy do
oglądania kanału
Centrum Kultury
Czempiń na You Tube.
KW

Uwaga na panie!
Fot.Centrum Kultury Czempiń
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Mamy to! W nowym filmowym
cyklu, którego emisja rozpoczęła
się 8 marca, naszą uwagę i oko
kamery skierowaliśmy na panie.
A ścislej mówiąc w pierwszym
odcinku na uczestniczki Koła
Gospodyń Wiejskich w Słoninie.
Na planie było słodko i pikantnie.
Kto chce się przekonać klika
w link https://www.youtube.
com/watch?v=REKT3O9ytZo
Będzie ciąg dalszy. Obiecujemy
comiesięczne podglądanie na
planie. vk

Hyc i hop w literaturę

Ucieczka w literaturę jest jedną z najlepszych możliwych form eskapizmu. Robimy „hyc” oraz „hop” i już z otwartymi ramionami wita nas nowy świat – wolny od
wirusów i pandemii. Za to pełen interesujących fabuł, nagłych zwrotów akcji
i nieprzeciętnych bohaterów oraz arcyciekawych bohaterek. Z drugiej zaś
strony, jeśli lubujemy się w literaturze non-fiction, to gra toczy się o niezły
kawał wiedzy i materiał poznawczy. Jednym słowem czytelnicza gra jest
warta świeczki. Jakimkolwiek gatunkom hołdujemy. Dziś chciałabym zachęcić Państwa do lektury tytułów, które zachwyciły mnie ostatnio. Jedna
powieść, jeden zbiór opowiadań i na koniec zaś reportaż.

„Dorośli” Marie Aubert
Czy dorosłość Państwa rozczarowała? A może wręcz przeciwnie? Dobrze się macie w otoczeniu rutyny codziennych zobowiązań i wyzwań,
gdy na barkach czujecie Państwo nieznośny (znośny?) ciężar odpowiedzialności? A może jednak tęsknicie za letnimi dniami dziecięcej
nudy wielgachnej i niezmierzonej jak ocean? Zespół "Hej" swojego
czasu nagrał piosenkę "Dorosłość jako początek umierania". Koniec
niewinności, trzeba zacząć spłacać kredyt. I niby niedobrze, ale jeszcze
gorzej, gdy ktoś wychodzi poza schemat oczekiwań. Jak Ida. Bo Ida właśnie
skończyła 40 lat i nie ma ani partnera, ani dzieci. Festiwal rozczarowań, bo
przecież mieć powinna. Powinna też z uśmiechem na ustach ustąpić we
wszystkim swojej ciężarnej, młodszej siostrze, gdyż jakie potrzeby
może mieć bezdzietna singielka? Od Idy oczekuje się "tylko" zrozumienia. Na początku zdaje się, że "Dorosłość" to trochę przewidywalna i pobieżna książka o tym, jak trudne jest życie samotnej kobiety w sytej kapitalistycznej Europie, ale na szczęście (dla czytelnika, gorzej dla bohaterów/
bohaterki) atmosfera gęstnieje z każdą stroną i dokopujemy się do kolejnych pokładów napięć, żalów, ukrytych tragedii. Drobne zdarzenia, półsłówka kształtują byt i mocno odciskają się na życiu. W kolejnej warstwie to też opowieść
o samotności. Niby dojmującej, a jednak czasami wyzwalającej. I jeszcze o braku porozumienia. Można głęboko kopać i kopać.

„Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” Zbigniew Rokita
Rokita poznał mnie z Górnym Śląskiem. A zrobił to w sposób zborny i sprawny literacko. Autor, co warto odnotować,
bo to rzecz nadzwyczaj rzadka, nie stroi się w piórka, nie
udaje eksperta – za to często – sprawdza, wątpi, pyta. Czytelnik przez to może czuć się współuczestnikiem i partnerem
opowieści. Rokita bohaterami uczynił członków swojej rodziny.
Poznajemy więc historię regionu z perspektywy konkretnych
osób i jak zawsze w takim przypadku – trudno uciec przed
współodczuwaniem/utożsamianiem się. Ale to dobrze. Poza
tym kontekst społeczno-historyczny – Rokita jest gawędziarzem, potrafi o historii opowiadać lepiej niż Wołoszański. Reasumując: „Kajś” jest świetną i mądrą książką. No i autor zdecydowanie wygrywa w plebiscycie na najlepsze pierwsze zdanie:
„Moi przodkowie użyźniali sobą dzieje. Dzieje się na nich pasły i rosły tłuste i obłe”.
Monika Długa
Autorka bloga God save the book
Dyrektor wydawnicza Grypy Wydawnictwa Poznańskiego
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książki - polecam

„Moja kochana dumna prowincja” Kornel Filipowicz
Czy wiecie Państwo, że według mądrych głów tego świata, najszybciej rosnącym trendem
jest (zaraz obok praw kobiet i ekologii) – szeroko rozumiana inkluzywność? Zdaje się, że Filipowicz jest skrojony właśnie pod ten nasz czas. Niedoceniony i nieoceniony mag czasu pandemii, katastrofy ekologicznej i świata "post" - kapitalizmu/humanizmu/prawdy. Bo jego literatura jest pełna zwyczajności, codzienności i szarości właśnie. Celebracji (w dobrym znaczeniu
tego słowa) wszystkiego, co ulokowane poza głównym szlakiem. I humor jeszcze, i postawa,
którą pewnie dziś nazwalibyśmy – ekologiczno-empatyczną. Zatrważające i piękne jest to pisarstwo Filipowicza. Prozaiczna (nomen omen!) przeciwwaga do centrowego postrzegania świata.

kultura

Książkę "Historia chórów
szkolnych na ziemi
czempińskiej" autorstwa
Jolanty Sobolewskiej-Jakubiak i Stanisława
Wiśniewskiego można
kupić w cukierni Zachariasza Przygodzkiego
oraz w piekarni pana
Kaczora - Rynek,
Czempiń.

DKK już prawie rok
nie spotyka się
w bibliotece,
ale to nie
znaczy, że nie
czytamy. Czytamy! Czytamy,
aby zabić tęsknotę za wspólnymi
pogawędkami. Spotykamy się! Spotykamy się, gdy zachodzimy
do biblioteki po nową
porcję duchowej strawy.
Ostatnio
ukończyliśmy
czytanie „Historii pszczół”
Maji Lunde. Autorka przedstawia życie trzech rodzin
w okresie, w którym pomału
d o c h o - dzi do wyginięcia pszczół. Co się
stanie, gdy na Ziemi zabraknie pszczół, czy
człowiek jest wstanie je zastąpić? W jaki
sposób jesteśmy uzależnieni od przyrody?
Jakie skutki na nasze życie może przynieść
niewłaściwa gospodarki zasobami przyrody? Zachęcamy do sięgnięcia po tę pasjonująca lekturę, dostępną w czempińskiej
bibliotece. MN

Fot.Centrum Kultury Czempiń
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Co słychać w DKK

Chóralne wspomnienia

Do napisania tej książki zachęcił mnie pan Stanisław
Wiśniewski, nieustający zbieracz, propagator i miłośnik historii regionu. Nadarzyła się ku temu wspaniała
okazja, ponieważ w 2020 roku chór szkolny "Polihymnia" obchodził dwudziestą rocznicę istnienia,
a historia działalności chóralnej w czempińskich
szkołach sięga blisko 100 lat.
Opracowanie powstało w oparciu o materiały
uzyskane z archiwum Szkoły Podstawowej
w Czempiniu i Gimnazjum w Borowie, z istniejącej literatury regionu, z rozmów z byłymi chórzystami i dyrygentami oraz ze zbiorów
prywatnych.
Dopełnieniem
wspomnień i opisów są, zawarte w książce, liczne fotografie.
Mam nadzieję, że ta publikacja pokaże jak
wspaniałą przygodą dla młodego człowieka może
być wspólny śpiew i muzykowanie, jak ważne są
emocje, wrażliwość, budowanie więzi i odpowiedzialności. Dla niejednego z nich, muzyka i śpiew mogą
stać się pasją na całe życie.
Chciałam, aby ta książka była moim podziękowaniem
dla wszystkich młodych chórzystek i chórzystów, z którymi miałam szczęście spotkać się i pracować. Na
pewno uda im się na stronach tej książki odnaleźć
cząstkę siebie i powspominać.
Jolanta Jakubiak

Czempińska synagoga

Czas na wspominki

W styczniu minęła czwarta
rocznica śmierci profesora
Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Wspominamy zatem
urodzonego w 1947 roku
w Czempiniu historyka literatury polskiej, profesora
nauk humanistycznych. Ojciec profesora, Michał Pokrzywniak był właścicielem
sklepu z artykułami papierniczymi, a matka Anna z Farulewskich pracownicą biurową w Zakładach Mechanicznych Tlen
- Sawja inż. Antoniego
Jezierskiego w Czempiniu.
Józef Pokrzywniak ukończył miejscową szkołę
podstawową, następnie uczęszczał do Liceum
Ogólnokształcącego w Kościanie, gdzie w 1965 r.
uzyskał świadectwo dojrzałości. W tymże roku
podjął studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970
r. otrzymał dyplom magistra i został asystentem
w Zakładzie Historii Kultury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej, gdzie zajmował się głównie literaturą okresu
Oświecenia. W 1994 przedłożył rozprawę habilitacyjną „Komedie Ignacego Krasickiego” i rok później uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM. W 1999 otrzymał tytuł naukowy
profesora, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego. W 2007
roku został Kierownikiem Zakładu Literatury Staropolskiej
i Oświecenia IFP UAM. Przez kilka lat prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. W 2014

roku pełnił obowiązki Dziekana Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego
UAM
w Kaliszu. Dwukrotnie piastował funkcję
dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i także przez dwie kadencje dziekana Filologii
Polskiej i Klasycznej. Przez trzydzieści lat
był senatorem UAM. Został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również m.in. odznakę Zasłużony dla Miasta
Kalisza.
W sierpniu 2016 roku dociera do społeczności akademickiej wiadomość
o chorobie profesora, którą przyjęto z niedowierzaniem, ale także z nadzieją, że uda się ją pokonać. Niestety choroba postępowała i 15 stycznia 2017 roku dotarła ta najsmutniejsza wiadomość, że profesor Józef Pokrzywniak odszedł do Pana.
„Ogromna strata dla wszystkich. Odszedł człowiek absolutnie
wyjątkowy. Wykładowca o niespotykanej erudycji. Profesor
o wielkim sercu. Dziekan kochający swoją pracę i swoich studentów” – tymi słowami na wieść o śmierci prof. Pokrzywniaka
żegnała go na profilu społecznościowym jego ukochana uczelnia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Prof. Józef Tomasz Pokrzywniak uważany jest za jednego z najwybitniejszych badaczy literatury z okresu oświecenia. Prywatnie miłośnik ogrodów, zafascynowany pięknem krajobrazu i kultury włoskiej. Człowiek niezwykłej kultury, światłości umysłu
i erudycji. Pozostawił swoją ukochaną żonę Wandę, synów Jakuba i Adama oraz córkę Annę. Pochowany na cmentarzu w podpoznańskim Suchym Lesie.
Stanisław Wiśniewski

W ostatnim numerze „Pulsu” pisaliśmy o histo
rii dzisiejszej ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Dziś
przybliżymy dzieje znajdującej się na niej do
lat czterdziestych XX w. synagogi.
Żydzi zaczęli osiedlać się w Czempiniu od po
czątku XVIII w. Z czasem, rosnąca liczba lud
ności wyznania mojżeszowego, wzrastające
potrzeby społeczne, kulturalne a przede
wszystkim religijne spowodowały konieczność
zbudowania miejsca modlitwy. Pierwsza syna
goga w Czempiniu powstała na narożniku
obecnych ulic ks. Jerzego Popiełuszki i Ratu
szowej. Pewnej daty jej budowy nie znamy,
ponieważ do naszych czasów zachowało się
niewiele dokumentów i innych artefaktów do
tyczących funkcjonowania społeczności ży
dowskiej na ziemi czempińskiej. Na podstawie
najstarszego zachowanego namacalnego do
wodu istnienia synagogi, znajdującego się w Muzeum Na
rodowym w Krakowie Tasu, wykonanego w 1789 roku
można przyjąć, że było to właśnie około 1789 r. Tas jest to
niewielkich rozmiarów metalowa, misternie zdobiona
płytka w kształcie tarczy, która służyła do ozdabiania
zwojów Tory. Tasy były najczęściej platerowane złotem
lub srebrem. Na czempińskiej tarczy znajduje się prosto
kątna, otwierana puszka, która mieści cztery złocone ta
bliczki z dwustronnymi rytami hebrajskimi nazwami świąt
żydowskich: „Szabbat/Początek Miesiąca”, „Święto Sza
łasów/Uroczyste Zgromadzenie Dnia Ósmego”, „Nowy
Rok/Dzień Pojednania”, „Święto Paschy/Święto Tygodni”.
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Informacja o pochodzeniu tarczy zawarta jest w inskrypcji
w języku hebrajskim, rytowanej na obramieniu puszki na
tabliczki z nazwami świąt żydowskich: „Należy do syna
gogi w świętej gminie Czempin” (w tłumaczeniu pana
Eugeniusza Dudy). Tas został wykonany w Gdańskim
warsztacie mistrza Johanna Gottlieba Stegmanna (Ste
gemann; 21 II 1745 – 15 XII 1804), co świadczy o szerokich
kontaktach czempińskiej społeczności żydowskiej. Mistrz
ten, prócz sreber stołowych wykonywał również argenta
ria synagogalne, np. tarczę datowaną na lata 1778-1784,
pochodzącą z Wielkiej Synagogi w Gdańsku, która jest
obecnie przechowywana w Muzeum Żydowskim w No
wym Jorku.

historia

Inne ocalałe dokumenty świadczące o funkcjonowaniu
w Czempiniu synagogi to np. zapisy w aktach zgonów.
W jednym z nich, z 1808 roku jest mowa o stawieniu się
przed urzędnikiem cywilnym miasta „Czępinia” Rafaela Ben
zjan/Benzyjan, Starszego synagogi, który wraz z drugą oso
bą zaświadczał o śmierci czteroletniej dziewczynki, zamiesz
kującej „w domu pod numerem czterdziestym czwartym,
naprzeciwko Bużnicy”. Z jeszcze innego dokumentu wiemy,
że w okresie od 1 maja 1831 roku do 11 maja 1848 roku do
chody synagogi w Czempiniu wyniosły: 694 talary 9 m 4
a rozchody 815 talarów 22 m 5. Zachował się także zapis
pieczęci „administracji społeczności izraelskiej – korporacja
w Schempin” z 1839 roku. Zapis z dnia 28 stycznia 1849 roku
mówi, że w Czempiniu istniał Zarząd Synagogi, wartość wy
posażenia wyniosła 850 talarów.
Z pisma Juliusa Wende, burmistrza Czempinia, z dnia 25
czerwca 1888 roku wiemy, że w 1859 roku, pod nadzorem
policji zamknięto starą synagogę, o „nieustalonej dacie bu
dowy, ale na pewno starszą niż 100 lat”, wzniesionego w technologii szachulco
wej (pruski mur), ponieważ jej stan techniczny groził zawaleniem.
W 1861 r. gmina żydowska wybudowała nową synagogę, którą 17 września
1861 r. (13 Tiszri 5622 r.) oficjalnie otworzył rabin Josef Klein z Głogowa. Z tej
okazji wydano również okolicznościową broszurę i śpiewnik, które obecnie
znajdują się w Nowym Jorku. Wcze
śniej, celem zebrania wymaganych na
budowę funduszy, naczelny prezes
Prowincji Poznańskiej zezwolił czem
pińskim Żydom na kolektę w całej
prowincji.
Nowa, masywna synagoga mieściła
się na miejscu starej. Powstała na
planie wydłużonego prostokąta o wy
miarach 28m x 13,60m. Na wschod
niej ścianie synagogi widniał napis
"Dom mój będzie domem modlitwy
dla wszystkich narodów" (Izajasz
56:7). Z boku budynku, nad wejściem
od strony obecnej ul. ks. Jerzego Po
piełuszki znajdował się prawdopo
dobnie napis „Dom Israela”. Wielkość
budynku świadczyła o tym, że po
wstawał on w dobie największego
rozkwitu i dobrobytu gminy żydow
skiej w Czempiniu. Paradoksalnie
jednak obiekt długo nie służył spo
łeczności i nie zapełniał się szczelnie ludźmi. Z czasem coraz mniej
osób uczestniczyło w obrzędach. Coraz więcej osób wyjeżdżało z mia
sta. W ciągu 75 lat społeczność żydowska zniknęła z miasta.
W kwietniu 1939 roku, obiekt został sprzedany mieszkańcowi
Czempinia, pochodzącemu z Jerki, Kazimierzowi Szmaisowi.
Synagoga została przebudowana na sklepy i mieszkania.
Czesław Przygodzki wspomina: „w 1939 roku było się może dwa
razy w synagodze. Przeglądałem księgi psalmów, pisane po hebraj
sku a porozrzucane po podłodze, odczułem jedno, to co pisze Biblia
„Wszystkość spustoszenia” i co miało już niedługo nadejść… Jeżeli
jakieś czasopisma żydowskie, czy niemieckie to z okresu uroczyste
go otwarcia synagogi nie mieściły ilustracji”.
Jedynym śladem na miejscu dawnego budynku synagogi jest tablica
z krótkim opisem i zdjęciem.
Starszy Czempiniak
katwie
Mikołaj Wojciechowski
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