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Cztery lata minęły, odeszły w cień,
i nigdy już nie wrócą, rób, co chcesz.
Nic dodać, nic ująć. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Z przyjemnością i odrobiną nostalgii odnotowałam fakt, że „Puls Czempinia” skończył 4 lata. Do tej pory, przez 49 miesięcy, wydaliśmy 49 numerów
miesięcznika. W Państwa ręce trafiły 984 pulsujące strony zawierające 1165
artykułów i 526 ogłoszeń, reklam i plakatów. Ufff… trochę się tego uzbierało….
Jednak, jak to bywa z czteroletnim malcem, czas na odświeżenie szafy i zmianę garderoby…

(…) ciebie na wiele jeszcze stać (…)

Rewolucję rozpoczynamy spektakularnie, od zmiany szaty graficznej. Nowe
logo, nowy design, kolor na każdej stronie, kredowy papier, nowe ceny i warunki
zamieszczania reklam. Ot, taki pomysł prawnych opiekunów na rozwój czterolatka… Przy okazji marzy nam się lżejszy ton i lekko przymróżone oko, ale czy to
nie za wcześnie na niskokaloryczną dietę – czas pokaże…

(…) a świat w krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać (…)

Bierzcie zatem i współtwórzcie Szanowni Czytelnicy nasze lokalne pismo! Przypominam, jednocześnie gorąco namawiając do współpracy, że Puls tworzymy
razem – publikujemy Wasze teksty, zamieszczamy Wasze zdjęcia… Zatem jeśli
tylko wydarza się coś warte odnotowania – skreślcie z łaski swojej ze dwa – trzy zdania w języku ojczystym, okraście je fotką
lub dwiema i ślijcie mailem na adres: miesięcznik.czempin@wp.pl . To nic nie kosztuje, a przynosi radość!

A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania,
bo masz czterdzieści nowych, bo masz czterdzieści nowych,
bo masz czterdzieści nowych lat.
Gorąco polecam „Puls Czempinia”, Katarzyna Hohorek
UWAGA !!!
Komisja Medalu Rady Miejskiej w Czempiniu uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie nadania

Medalu Honorowego Gminy Czempiń

osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym
znajdują się do odbioru w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Czempiniu
oraz są do pobrania na stronie internetowej www.czempin.pl.
Medal Honorowy Gminy Czempiń nadaje się jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla Gminy Czempiń
we wszystkich dziedzinach gospodarki, oświaty, nauki, sztuki, polityki i sportu, działalności społecznej.
Wnioski o wyróżnienie mogą składać:
Organizacje społeczne, partie polityczne, zakłady pracy;Jednostki organizacyjne Gminy Czempiń;Rady Sołeckie
i Zarządy Osiedli w mieście Czempiń;Grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Czempiń;Grupa co najmniej ośmiu Radnych Rady
Miejskiej w Czempiniu; Burmistrz Gminy Czempiń.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku,
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czempiń, pokój Nr 2.

Przyznane wyróżnienia wręczone będą na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dni Czempinia w czerwcu br.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu
/-/ Maciej Głochowiak
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76. rocznica śmierci Floriana Marciniaka –
pamiętamy!
20 lutego 2020 roku, z okazji 76. rocznicy
tragicznej śmierci Harcmistrza Floriana
Marciniaka, Burmistrz Gminy Czempiń
Konrad Malicki wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Czempiniu Maciejem
Głochowiakiem, odwiedzili miejsca pamięci, by złożyć Bohaterowi hołd.
Harcmistrz Florian Marciniak był współorganizatorem i pierwszym komendantem Szarych Szeregów. Urodził się 4
maja 1915r. w Gorzycach pod Czempiniem, gdzie również złożono kwiaty. Od
najmłodszych lat należał do harcerstwa.
Był oddanym instruktorem harcerskim. Po
zdaniu matury w 1934 r. rozpoczął studia
prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim.
Następnie pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.
W chwili wybuchu wojny pracował w poznańskim Pogotowiu Harcerzy. Kierował
akcjami przeciwpożarowymi i zabezpieczał urzędy państwowe. 8 września 1939
r. przedostał się do Warszawy, gdzie zorganizował Pogotowie Harcerzy i został
jego komendantem. 27 września 1939 r.,
został naczelnikiem Szarych Szeregów

i był nim aż do aresztowania.
Wywarł duży wpływ na program
wychowawczy i plany działania
tajnej organizacji. W marcu 1943
r. brał udział w przygotowaniach
do odbicia z rąk Gestapo Janka
Bytnara „Rudego” („Akcja pod
Arsenałem”). 6 maja 1943 r., po
wpadce Wielkopolskiej Chorągwi
Harcerzy, został aresztowany.
Podczas przesłuchań przez Gestapo nie wydał swoich współpracowników.
Pomimo usilnych prób harcerzom nie udało się odbić swojego przywódcy.
Harcmistrz Florian Marciniak
został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, gdzie prawdopodobnie 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Ciała nigdy nie odnaleziono.
Miał zaledwie 29 lat.

czypospolitej Polskiej, za działalność na
rzecz przemian demokratycznych w kraju, za upowszechnianie wiedzy o dziejach Narodu Polskiego”. Gmina Czempiń również nie zapomniała o Bohaterze.
Miejsca pamięci Harcmistrza znajdują
Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem się w Czempiniu na placu Zielony Rynek
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „za i w Gorzycach. UG
wybitne zasługi dla niepodległości Rze-

kalski.
Podczas sesji Radni Młodzieżowej
Rady
Miejskiej w Czempiniu podjęli
uchwałę o kierunkach działania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Czempiniu na
2020 rok. W wyniku trwającej niemalże trzy godziny dyskusji Radni podjęli
inicjatywę zorganizowania
dwóch wydarzeń dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Czempiń – edycji letniej
„Młodzieżowych Zawodów
Sportowych” oraz organizacji „Wieczoru z grami planszowymi”.
22 lutego 2020 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czempiń O szczegółach powyższych inicjatyw
Młodzieżowa Rada Miejska w Czempiniu
odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu.
W sesji udział wzięło 9 radnych, Burmistrz Gminy Czempiń będzie informowała na bieżąco na swoim
Konrad Malicki oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Czem- funpage’u na Facebooku. UG
piniu – Radni Maciej Głochowiak, Monika Mróz i Cezary Szu-
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samorząd

V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu

Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz
zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie

zyskała podstawowe wyposażenie (m.in. szafę na odczynniki dla nauczyciela, dygestorium), przyrządy i urządzenia do doświadczeń
i eksperymentów (m.in. probówki, zlewki).
Pracownia fizyczna wzbogaciła się o: przyrządy i urządzenia do doświadczeń i eksperymentów (m.in. maszynę elektrostatyczną).
Pracownia geograficzna została doposażona
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w przyrządy i urządzenia do obserwacji (m.in.
GPS) oraz pomoce dydaktyczne (m.in. atlas,
mapy). W Pracowni matematycznej pojawiły
się nowe kalkulatory, zestaw matematycznych
gier dydaktycznych i logicznych, przyrząd do
demonstracji powstawania brył obrotowych,
suchościeralna tablica układu współrzędnych
oraz zestaw miar. Wszystkie poniesione w ramach zadania wydatki w 5% stanowiły wkład

własny Gminy Czempiń.
Wśród ciekawych elementów doposażenia znalazły się: tablica interaktywna,
wykorzystująca technologię pozycjonowania w podczerwieni, umożliwiająca
dotykową obsługę; plansze interaktywne do nauki matematyki i przyrody;
pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
ruchową (woreczki, poduszki, piłki terapeutyczne); pomoce dydaktyczne do pracy
z dzieckiem z wadami słuchu
(gry i zabawy edukacyjne do
ćwiczenia pamięci, uwagi słuchowej, i wzbogacenia słownictwa); pomoce dydaktyczne
do pracy z dzieckiem z autyzmem (gry i zabawy mające na celu poprawę komunikacji interpersonalnej oraz
świadomego komunikowania
i słuchania); zestaw materiałów dydaktycznych do zajęć
logopedycznych (gry logopedyczne takie jak domino, bingo,
kostki, logotomy z głoskami szeregu szumiącego, obrazki i wyrazy do
badania i doskonalenia słuchu fenomowego); manekin szkoleniowy
zawierający w zestawie fantomy:
1 dorosły, 1 dziecko i 1 noworodek
oraz defibrylator treningowy AED

artykuł sponsorowany

W lutym 2020 końca dobiega realizacja projektu trwającego od 2017 roku, w ramach którego w szkołach w Czempiniu i Borowie realizowane są zajęcia, doposażone pracownie,
a nauczyciele przechodzą specjalistyczne kursy. Projekt zyskał dofinansowanie w wysokości
blisko 403 tysięcy złotych przy ogólnej wartości projektu wynoszącej ponad 404 tysiące
złotych, zatem dofinansowanie pokryło 95%.
Dzięki środkom unijnym odbyło się łącznie
2265 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów
szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz 1445
godzin dla uczniów byłego gimnazjum w Borowie, w których to zajęciach uczestniczyło
łącznie 391 uczniów.
Projekt zakładał stworzenie warunków do
prowadzenia zajęć metodą doświadczalną
celem poprawy warunków dydaktycznych,
głównie wdrożenia sposobu nauczania,
który zaangażowałby ucznia w działanie.
Jak wynikało z przeprowadzonej diagnozy, kadra nauczycielska jako kluczowe
przeszkody w prowadzeniu zajęć metodą
badawczą wskazywała niewystarczające
wyposażenie pracowni przedmiotowych.
W ramach zadania pracownie zostały doposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
Wykonywanie doświadczeń w pracowniach przyczyniło się do rozwijania samodzielności myślenia, formułowania pytań,
analizy danych i wyciągania wniosków.
Pracownie wykorzystywane są podczas
zajęć dodatkowych oraz codziennych
lekcjach, realizujących podstawę programową.
W Szkole Podstawowej w Czempiniu pracownia przyrodnicza została doposażona
w następujące elementy: przyrządy i urządzenia do obserwacji, preparaty biologiczne
do obserwacji mikroskopowych, przyrządy
do pomiarów i wykonywania doświadczeń,
sprzęt ochronny, sprzęt techniczny i pomocniczy, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, globusy i mapy, plansze,
atlasy i przewodniki. Pracownia matematyczna została doposażona m.in. w: zestawy matematyczne gier dydaktycznych
i logicznych, zestaw brył geometrycznych,
przyrząd do demonstracji powstawania brył
obrotowych, siatki brył i figur geometrycznych,
tablica suchościeralna z układem współrzędnych, zestaw miar, zestawy tablicowe/plansze
dydaktyczne, przybory tablicowe, liczydło dydaktyczne, zestawy przyrządów do mierzenia
jednostek i objętości. Pracownie umieszczone
są na parterze, aby mogły bez problemu z niej

korzystać dzieci niepełnosprawne.
W ramach zadania
doposażone
zostały
również pracownie Szkoły Filialnej w Borowie (dawne Gimnazjum) w sprzęt niezbędny
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Pracownia biologiczna została
doposażona w następujące elementy: podstawowe wyposażenie pracowni (m.in.
fartuchy laboratoryjne, okulary ochronne,
apteczkę z wyposażeniem), przyrządy
i urządzenia do obserwacji (m.in. lupa, lornetka), preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych (m.in. zestawy preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka,
tkanki ssaków, rośliny jadalne), odczynniki
i substancje chemiczne (m.in. glukoza, jodyna), pomoce dydaktyczne (m.in. preparaty mikroskopowe – tkanki roślinne,
tkanki zwierzęce). Pracownia chemiczna

współdziałający z manekinem szkoleniowym
posiadający komunikaty głosowe w języku
polskim, scenariusze szkoleniowe; przyrządy
do pomiarów i wykonywania doświadczeń np.
wiatromierz, elektroskop, zestaw pałeczek do
elektryzowania, przewody z zakończeniem

typu krokodylek, silniczek elektryczny, zestaw
magnesów; dygestorium oraz szafy na odczynniki. Reasumując, szkoła w Czempiniu
wzbogaciła się o 1462 zestawy pomocy dydaktycznych, a szkoła filiarna w Borowie o 263
zestawy.

Projekt zakładał także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem
objęto łącznie 33 nauczycieli, którzy zdobyli
w ramach kursów i studiów podyplomowych
umiejętności, przydatne w trakcie prowadzenia
zajęć dodatkowych oraz codziennych lekcji.
Wybór tematyki kursów wynikał z przeprowadzonej w 2016 analizy zapotrzebowania szkoły na określone umiejętności
u nauczycieli, które pozwoliły rozwijać
kompetencje kluczowe u uczniów. Zrealizowano liczne zajęcia dodatkowe, niektóre z nich dostosowane były także dla
uczniów z niepełnosprawnością. Zajęcia
miały rozwinąć kompetencje kluczowe
i uniwersalne wśród uczniów. W realizacji
powyższych zajęć wykorzystano pomoce
dydaktyczne zakupione w ramach doposażenia.
W ramach projektu miały miejsce także
zajęcia badawcze, obejmujące 40 godzin
spotkań z doktorami z Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu, na których wykładowcy
prezentowali eksperymenty z zakresu nauk
przyrodniczych i matematycznych. W każdym
spotkaniu uczestniczyło około 20 uczniów.
Oto przykładowe tematy spotkań: Czy klimat
rzeczywiście się ociepla, Kryminalne zagadki,

Czego to woda nie potrafi oraz „Magia tęczy”
i wiele innych.
Warto wspomnieć o wielu ciekawych zajęciach
dodatkowych, w których mogli uczestniczyć
uczniowie czempińskich szkół. Dzieci uczestniczyły między innymi w zajęciach z dziedziny
matematyki, przyrody, języka angielskiego, zajęciach badawczych, terenowych, wyrównawczych, terapeutycznych, logopedycznych, dla
dzieci z dysleksją, z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo były organizowane wyjazdy terenowe do ośrodków naukowo-badawczych
z terenu Wielkopolski - 8 wyjazdów po 4 godz.
dydaktyczne każdy. Celem wyjazdów było
podniesienie kompetencji kluczowych. Wybór
miejsc wyjazdów uzależniony był od zainteresowań oraz potencjału uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych. Wyjazdy edukacyjne odbywały się na terenie Wielkopolski
w ośrodkach/centrach naukowo-badawczych
m.in.: Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, Obserwatorium
Astronomiczne UAM w Poznaniu.

Projekt współfinansowany został przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

XIX sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

samorząd

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Czempiniu w dniu 24
lutego 2020 roku Rada Miejska w Czempiniu dokonała zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czempiń na lata
2020-2032 oraz budżecie Gminy Czempiń na 2020 rok.
W wyniku podjęcia powyższych uchwał finansowych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 74 414,40 złotych i przyjęto do budżetu
kwotę 4354,31 złotych, jako odszkodowanie na likwidację
szkód w świetlicy w Słoninie. Zwiększono wydatki na zadanie
pt.: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie” – roboty dodatkowe, zwiększono o kwotę 14 084,00 złote wydatki
na konserwację oświetlenia, o 6000,00 złotych zwiększono
wydatki na rewitalizację - jako koszty pozostałych nakładów.
Zabezpieczono także wkład własny na zadanie w ramach
Wielkopolskiej Odnowy Wsi, dotyczące remontu
świetlicy wiejskiej w Gorzyczkach pod nazwą „Świetlice remontujesz mieszkańców zintegrujesz”- 30
tysięcy. Zwiększono także wydatki na zadanie pt.:„Termomodernizacji i adaptacji budynku Sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole – kwota
17 330,40 złotych.
Ponadto Rada Miejska w związku z pismem Prokuratury Rejonowej w Kościanie wnoszącym o zmianę
dotychczasowej uchwały podjęła uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czempiń, o którym szerzej napiszemy w następnym wydaniu miesięcznika Puls Czempinia. Podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w formie darowizny Powiatowi Kościań-

skiemu nieruchomości z przeznaczeniem na drogi powiatowe
w miejscowościach Srocko Wielkie i Donatowo. Radni opowiedzieli się także w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
części nieruchomości położonej w Głuchowie – jest to nieruchomość przeznaczona na strefę inwestycyjną. Głosowano też
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Głuchowie
(ul. Przemysłowa), która stanowi drogę dojazdową do wyżej
wspomnianej nieruchomości. Radni przyjęli również coroczny
obowiązkowy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czempiń w 2020 roku oraz uchwałę w sprawie zmiany opłaty
targowej. Zmiana polega na wskazaniu nowych osób upoważnionych do poboru opłat w drodze inkasa. UG

-5-

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
w Czempiniu

Komisja Finansów i Budżetu zapoznała się z informacją nt. wpływów z opłaty planistycznej i adiacenckiej w latach 2015-2019.

Komisja Oświaty i Kultury dyskutowała nad propozycjami zmian do uchwały dotyczącej finansowania klubów
sportowych na terenie Gminy Czempiń.

Komisja Gospodarki i Spraw Komunalnych dokonała analizy stanu zadrzewienia i zieleni w Gminie Czempiń.

samorząd

12 i 19 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Czempiń odbyły
się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Czempiniu,
podczas których wszystkie Komisje dokonały analizy projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.
Ponadto:
Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu za 2019 rok oraz
przygotowała się do kontroli wydatków z budżetu gminy na
organizację dowozów szkolnych w 2019 roku.

19 lutego 2020 roku posiedzenie odbyła także Komisja Medalu, która ustaliła regulamin i harmonogram prac związanych z procedurą przyznawania Medalu Honorowego
Gminy Czempiń – ogłoszenie o możliwości składania
wniosków o przyznanie niniejszego wyróżnienia znajduje
się w oddzielnym artykule. UG

Nietypowa lekcja w muzeum

oświata

okazję przypomnieć sobie poznane gatunki malarskie jak m.in. pejzaż, martwa natura,
portret, weduta, batalistyka czy malarstwo
abstrakcyjne. Podczas zajęć uczniowie
wykazali się nie tylko wiedzą z zakresu
sztuk plastycznych, ale również historii czy
mitologii. Podsumowaniem spotkania była
zabawa, która polegała na odszukaniu par
obrazów przedstawiających ten sam gatunek malarski. Z całą pewnością ten punkt
wywołał najwięcej emocji.
W tym samych czasie uczniowie klasy VI
c uczestniczyli w zajęciach pt. „Fałszerze
dzieł sztuki”. W trakcie spotkania uporządkowali swoją wiedzę na temat takich
pojęć jak: oryginał, kopia, reprodukcja, replika czy falsyfikat. Poznali również historię
muzealnych kradzieży. Najciekawszym
jednak zadaniem podczas muzealnego
spotkania było wyszukiwanie w galerii
obrazów na podstawie wskazanych przez
przewodnika fragmentów. Z zadaniem
tym uczniowie poradzili sobie znakomicie.
Lekcje muzealne mają ogromną wartość dydaktyczną i wychowawczą. Łączą w sobie elementy z zakresu wielu różnych
dziedzin- historii, sztuki, literatury. Ponadto uwrażliwiają
na piękno i kształtują wrażliwość estetyczną. Dają możliwość
obcowania z prawdziwymi dziełami, które znamy z reprodukcji
zamieszczonych w szkolnych podręcznikach. Z całą pewnością warsztaty muzealne są ciekawą alternatywą i jak się
okazało, potrafią skutecznie skupić uwagę uczniów.
Aleksandra Adamczak, Gerwazy Konopczyński

Uczniowie klasy VI a oraz VI c Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, uczestniczyły w niezwykle
interesującej i nietypowej lekcji. Zajęcia odbyły się poza ławką
szkolną, a konkretnie w galerii Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Klasa VI a wzięła udział w warsztatach pt. „Malarskie memory”. Zabawa miała charakter muzealnego maratonu po
dwunastu tematach malarskich. Zadanie grupy polegało na
odnalezieniu wskazanego obrazu, jego analizie i podaniu
gatunku, do którego należy. W ten sposób uczniowie mieli
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Dzień Babci i Dziadka

Polihymnia zaśpiewała dla seniorów
W piątek 24 stycznia chór szkolny „Polihymnia” ze Szkoły Podstawowej w Czempiniu zaprezentował Koncert Noworoczny
mieszkańcom Domu Seniora „Świerkowy zakątek” w Mosinie.
W programie koncertu znalazły się kolędy, pastorałki, piosenki
świąteczne oraz okolicznościowe wiersze. Zgromadzeni słuchacze bardzo chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania,
znanych wszystkim, polskich kolęd.
Koncert i wizyta zakończyła się obdarowaniem mieszkańców
„Świerkowego zakątka” własnoręcznie wykonanymi przez chórzystów kartkami z noworocznymi życzeniami oraz upominkami przygotowanymi przez mamy z Rady Rodziców.
Za koncert chórzyści otrzymali brawa, zaproszenie na kolejne
wizyty i słodką niespodziankę.
J. Sobolewska-Jakubiak
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oświata

W Przedszkolu Samorzą- Co roku w styczniu obchodzimy dwa piękne święta Dzień rozpieszczania ! To dlatego
dowym w Czempiniu dzieci Babci i Dziadka, które przypadają na 21 i 22 stycznia. To mamy z nimi piękne wspojuż w grudniu rozpoczęły
świetnie, że kiedyś ktoś wymyślił, by uhonorować babcie mnienia z dzieciństwa i zawsze kojarzą się z beztroską
swoje przygotowania do
tego święta, robiąc własno- i dziadków oraz podziękować im za wszystko, co dla nas i fantastycznie spędzonym
czasem. Dziadkowie ze
ręczne laurki oraz upominki robią.
wzruszeniem przypatrywali
również wykonane samosię występom swoich wnudzielnie.
W styczniu we wszystkich oddziałach goście trzy, cztero, pięcio i sześciolatków. cząt, nagradzając ich gromkimi brawami,
przedszkolnych zostały zorganizowane Dzieci przygotowały dla nich pod okiem nie kryli wzruszenia podziwiając prezenuroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad- nauczycielek przedstawienia, recytowały tację swoich ,,skarbów”. Na koniec uroczystości dzieci wręczyły dziadkom laurki
ka, na które przybyli licznie zaproszeni wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
Z a p r a s z a j ą c i upominki wykonane samodzielnie. Po
dziadków
na częściach oficjalnych niecodzienni goprzedszkolne ob- ście zostali zaproszeni na kawę, herbatę
chody ich święta oraz słodki poczęstunek. Były też wspóldzieci dziękowały ne zabawy, tańce i śpiewy, bo przecież
za wszystkie do- nikt nie bawi się tak fantastycznie jak nasi
bre słowa,
za- kochani dziadkowie. Nie zabrakło także
bawy, dodatko- pamiątkowych zdjęć. To były naprawdę
we kieszonkowe, wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radosmakowite potra- ści i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione
wy i słodycze bez twarze babć i dziadków ukazały nam, jak
ograniczeń.
Bo ważne są takie spotkania i wspólnie spęprzecież babcie dzone chwile z wnukami.
Martyna Stanisławiak
i dziadkowie są od

20:00
zapraszamy na KONCERT

Marcina

Sójki

9 maja

zwycięzcy dziewiątej edycji
programu
The Voice of Poland

Scena Plenerowa przy Hali Sportowej Herkules

kultura

Ach, co to był za koncert. Wspaniałe folkowe dźwięki z elementami jazzu rozbrzmiały w niedzielę 16 lutego.
Wydarzenie odbyło się na Hali Sportowej Herkules, a w ten magiczny nastrój wprowadził wszystkich zespół z Warszawy. Chłopcy kontra Basia,
bo to o nich mowa, potrafi zabrać słuchaczy
w najdalsze zakątki folkowo-jazzowego świata
muzyki i sprawić, by ich utwory na długo zapadły
w pamięć tym, którzy przybyli na ich koncert.
,,Teksty liderki – Basi Derlak nawiązują do dawnych baśni, legend czy apokryfów, muzyka zaś
do oberkowego frazowania i melodyjności dawnych pieśni tradycyjnych”. Grupa ChkB uwielbia
snuć opowieści na bazie ludowych motywów,
lecz ubiera swoje kompozycję we współczesne
brzmienie. Słuchacze mogli usłyszeć takie utwory
jak: ,,Mam ja męża” ,,Oj tak!” oraz wiele z najnowszych kompozycji zespołu np. ,,Chupacabra”.
Liderka zespołu potrafiła też świetnie nawiązać
kontakt z publiką, opowiadając ciekawe anegdoty i opowieści. Niedzielny koncert był bardzo udanym
wydarzeniem i mamy nadzieję, że zespół Chłopcy
kontra Basia zagości u nas w Czempiniu jeszcze nie
jeden raz. MK
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Fot. Centrum Kultury Czempiń

Miłosne Dźwięki

Raz do roku, w karnawale, wielki bal
„Co się tutaj dzieje?” Pytali ci, którzy 2 lutego 2020 roku widzieli
korowód barwnych postaci zmierzających w stronę Hali Sportowej Herkules w Borowie. Kogóż tam nie nie było: księżniczki, wróżki, czarownice, anioły,
pszczółki, biedronki, kowboje,
piraci, strażacy i policjanci, supermeni i spidermeni, kolorowe ptaki… Była i Pippi, i klown,
i Alladyn…
Bo przecież „raz do roku wielkie święto...” Raz do roku,
w karnawale, w Czempiniu
wielki bal przebierańców organizowany dla dzieci przez
Centrum
Kultury
Czempiń. Były barwne dekoracje,
proporczyki, rozety z krepy,
fruwały i wirowały baloniki.
Przybyłych gości witali Alladyn, hipiska i Indianka. Przez
dwie godziny trwały zabawa
na całego i animacje. Dzieci tańczyły do przygotowanych choreografii i w stylu
dowolnym. Z balonami, bez
balonów, w parach, bez pary.
Z podskokami i obrotami.
Wspólnie śpiewając, wyginając śmiało ciało, tańcząc
w kole, w korowodzie. Dziecięcy pociąg z daleka przemierzał Halę, jadąc przez tunele
stworzone przez rodziców i opiekunów. Gwaru i śmiechu pełna
sala…
A w połowie balu odbył się wyjątkowy pokaz kreacji, podczas
którego uczestnicy, przechadzając się wzdłuż sali, zaprezentowali swoje przebrania. Po nim wszyscy bawili się dalej. Tańczyli
w rytm znanych dziecięcych oraz popularnych utworów, brali
udział w zabawach. Niektórym czasami trudno było dotrzymać
kroku… Słowem działo się.KW

kultura

Fot. Centrum Kultury Czempiń

*Cytaty i nawiązania do piosenki „Bal moich lalek” z repertuaru
Natalii Kukulskiej.
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Uśmiech poproszę
nia potencjału dziecięcej wyobraźni. Tydzień w świetlicach
w Gorzycach, Słoninie, Borowie i Gorzyczkach oraz tydzień
w siedzibie Centrum to zdecydowanie czas z uśmiechem.VK

Fot. Centrum Kultury Czempiń

kultura

Niepotrzebne nam elektroniczne gadżety: komputery, konsole,
telefony, tablety. Niepotrzebne nam media społecznościowe,
aby się wzajemnie komunikować. Nie w przestrzeni wirtualnej, ale jak najbardziej realnej jesteśmy kreatywni i potrafimy
się wspaniale bawić. Takiej, w której możemy sobie
spojrzeć w oczy, uśmiechnąć się do siebie nawzajem.
Niepotrzebne nam drogie i wymyślne akcesoria, aby
tworzyć plastyczną przestrzeń. Niepotrzebne nam najnowsze światowe
produkcje filmowe, aby czerpać inspirację do zabawy.
Dosyć już na nie.... jesteśmy na tak dla
nieskrępowanej twórczej pomysłowości, na tak dla zabaw tworzących
wzajemne relacje. Na tak dla śmiechu,
spontanicznego ruchu, zdrowej, radosnej rywalizacji.
Tegoroczne ferie z Centrum Kultury upłynęły na tak dla wykorzasta-
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Ferie z Biblioteką 2020
Ferie, ferie i po feriach… - pierwszy tydzień zimowych wakacji
w naszej bibliotece minął z szybkością strzały.
Na czas od 27-31 stycznia biblioteka w godzinach przedpołudniowych zamieniła się w plac zabaw. Podczas tego tygodnia
dzieci wykorzystały swój potencjał fizyczny i umysłowy.
Każdy dzień oferował inny temat.
I tak dnia pierwszego prócz zabaw integracyjnych, podczas
których nawzajem się poznawaliśmy, dzieci podzielone na grupy, projektowały stroje na bal przebierańców z… folii bąbelkowej. Zadanie nie łatwe, ale pozwalające puścić wodze fantazji.

Nowością był dzień intelektualny czyli zagadki, rebusy, cytaty,
prawda – fałsz, kończenie zdań ze znanych wierszy. Oprócz
zagadek przygotowanych przez nas, były zagadki, które dzieci
przygotowały sobie wzajemnie. Dla rozjaśnienia umysłu było
też trochę ruchu, współzawodnictwo zawsze jest mile widziane.
Chwile z zabawami urozmaicaliśmy sobie słodkościami. A na
zakończenie jedna z zagadek przygotowanych przez uczestnika ferii: Co to jest: rano chodzi na czterech nogach, w południe
na dwóch, zaś wieczorem na trzech? GW

Zakończeniem zadania był pokaz mody bąbelkowej i zdobywanie punktów - cukierków.
Dnia drugiego odwiedził nas Pan Pianka z warsztatami osikowymi. Dzieci wg wskazówek prowadzącego wykonały z wiórek
osikowych pingwinka. Praca czasochłonna, wymagająca dużej
cierpliwości. Nagrodą była olbrzymia satysfakcja, że udało się
zrobić tego zimolubnego ptaka. Trochę się łudziliśmy, że wykonując go, zimę przywołamy. Niestety nie udało się.
Jak się okazało dzieci lubią powtarzalność. Wzorem poprzednich lat, jeden dzień zarezerwowaliśmy na planszówki (biblioteka wzbogaciła się o kilkanaście nowych gier).
Było też minikino z makropopcornem.

kultura

Fot. Biblioteka
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Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej
w grudniu 1977 roku
10 – 11 lutego 2020 r. w czempińskiej parafii miało miejsce Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a my przypominamy wydarzenie sprzed blisko 43 lat, czyli pierwsze Nawiedzenie kopii Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej z 9 – 10 grudnia 1977 r.
Kopię obrazu z Jasnej Góry, która
dwadzieścia lat wcześniej wyruszyła
w pielgrzymkę po kraju poświęcił Ojciec
Święty Pius XII. W sierpniu 1957 r. rozpoczęła ona wędrówkę po wszystkich parafiach Polski, począwszy od archidiecezji
warszawskiej, skąd poprzez inne diecezje
dotarła 7 listopada 1976 r. do archidiecezji poznańskiej i wędrowała przez 561 dni
do 21 maja 1978 r.
Jak podaje Kronika Nawiedzenia parafii
w Czempiniu „parafianie czempińscy
z radością czekali i przygotowywali się
na Nawiedzenie Matki Bożej w znaku
Jasnogórskiego Obrazu (…) Świadomi
tego historycznego dnia w parafii i ważności tej uroczystości już od wiosny 1977
r. odbywali pielgrzymki do parafii, gdzie
odbywały się Nawiedzenia. Liczniej niż
zwykle odbywali pielgrzymki na Jasną
Górę, aby zaprosić Maryję do Parafii
Czempiń: dnia 5 czerwca wyjechała 51
osobowa grupa młodzieży klas ósmych,
19 czerwca grupa młodzieży szkół
średnich w liczbie 40, a 10 lipca udała się
pielgrzymka starszych parafian w grupie
80 osób.”
Ważnym wydarzeniem podczas przygotowań był odpust św. Michała Archanioła, wizyta biskupa poznańskiego
Tadeusza Ettera oraz udzielenie grupie
młodzieży sakramentu bierzmowania.
Najważniejsze w przygotowaniu do
peregrynacji były dziesięciodniowe misje
parafialne, od 29 listopada do 8 grudnia
1977 r., prowadzone przez księży misjonarzy św. Rodziny z Rąbinia, w których
uczestniczyło około 95% parafian.
Trasa przejazdu samochodu – kaplicy
z obrazem liczyła 8 km. W prace nad
przygotowaniem dekoracji zaangażowali
się parafianie z Czempinia i ze wszystkich wiosek. Kronikarz podkreśla, że
w dekorowanie angażowały się również
osoby obojętne religijnie i niepraktykujące. „W czasie dekoracji trasy zwracała
uwagę wyjątkowa solidarność wszystkich
mieszkańców wiosek czy ulicy, nawet
w wypadkach, gdy nie było dotychczas
zgody. Przy dekoracji kościoła i trasy

pracowali parafianie wiele godzin bezinteresownie”.
Mieszkańcy udekorowali wszystkie ulice
i rynek, dodatkowo domy były oświetlone. Na trasie wzniesiono 24 bramy, na
których widniały hasała „Cały świat nam
zazdrości, że Ty Maryjo jesteś Królowa
Polski”, „Zostań z nami
Matko ukochana”.
„Domy
i okna
w 99%
zostały tak
udekorowane, że
tworzyły jakoby kaplice
zbudowane
ku czci
Matki Bożej.
W wszystkich oknach
jaśniały
w świetle obrazy
Matki Bożej
Jasnogórskiej. Tysiące żarówek, proporczyków,
flag, sztandarów i innych elementów
dekoracyjnych było na trasie przejazdu,
ale także na domach wiosek położonych
daleko od kościoła.”
9 grudnia tysiące wiernych zgromadziło się na rynku na dwie godziny przed
przybyciem samochodu – kaplicy. Trwali
w skupieniu i modlitwie, śpiewając pieśni
maryjne, m.in. „Sześćset lat” i „Czarna
Madonna”. Na uroczystości powitalne
przybyło również około 50 kapłanów –
23 księży dekanalnych, 9 byłych wikariuszy, 7 kapłanów pochodzących z parafii
oraz 10 kapłanów z sąsiednich dekanatów. Samochód przybył z Głuchowa
ulicą Długą na rynek. Orkiestra odegrała
Hejnał Jasnogórski. Pierwsi nieśli obraz mężczyźni: Franciszek Pawłowski
z Czempinia, Bernard Potocki z Gorzyc,
Jan Wawer z Gorzyczek oraz Kazimierz
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Wolarczak z Piotrkowic. Podczas, gdy
w procesji niesiono obraz w kierunku
kościoła z wieży rozbrzmiewał dźwięk
dzwonów i śpiewano pieśni maryjne. Od mężczyzn obraz przejmowały
panny: Wiesława Fluder z Czempinia,
Małgorzata Koska z Piechanina, Sabina

Lorek z Piechanina, Halina Wawrzyniak
z Gorzyc, a później matki: Franciszka Łukaszyk z Czempinia, Stanisława
Pawlicka z Gorzyc, Bolesława Konieczna
z Borowa, Antonina Nowacka z Gołębina Nowego. Tuż przed bramą kościoła
obraz wzięli na swoje ramiona księża
pochodzący z parafii: Tadeusz Łukowiak, Henryk Kondratowicz, Wiesław
Kondratowicz, Jan Murkowski, Wojciech
Murkowski oraz Lech Otta. Obraz został
ustawiony na przygotowanym tronie
w ołtarzu głównym, przy którym przez
cały czas wartę pełnili strażacy.
Kościół parafialny był wypełniony po
brzegi. Część parafian pozostała na zewnątrz. „Po odśpiewaniu hymnu „Wielbi
dusza moja Pana” ks. kanonik Stanisław
Poczta odczytał list i błogosławieństwo
Ojca Świętego Pawła VI oraz zmarłego księdza Arcybiskupa Poznańskiego

O północy 14 księży pochodzących z parafii oraz byłych księży wikariuszy koncelebrowało Mszę św. Od 1.30 do 6.00 rano
parafianie z Czempinia i wiosek czuwali
przy obrazie. „Od godziny 6.00 do 15.00
po odśpiewaniu Godzinek odprawiono
Msze św. z homilią co godzinę dla poszczególnych grup parafian: dla młodzieży, dla dzieci, dla chorych i starców, dla
pomocników Maryi, dla matek z małymi
dziećmi, dla mężczyzn”. Po 15.00 odbył
się koncert pieśni maryjnych i recytacji
dzieci „Wyznanie Wiary”. O 16.00 ks.

Infułat dr Aleksy Wietrzykowski odprawił
Mszę św. i wygłosił homilię, a proboszcz
Poczta odmówił akt oddania parafii Matce Bożej oraz wygłosił podziękowanie.
Z Czempinia obraz przejechał do parafii
Iłówiec.
„Przy pożegnaniu Obrazu Maryi można
było zobaczyć łzy w oczach i usłyszeć
słowa „szkoda, że Matka Boża już odjeżdża. Tak było nam dobrze.”
katarzynawie i Starszy Czempiniak

Fundacja Projekt PKS, Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ziemi Czempińskiej oraz Centrum
Kultury Czempiń będą współtworzyć wydarzenie
w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki pt. „Śladami mistrzów”.
3-4 kwietnia br. na terenie Stacji Badawczej PZŁ
w Czempiniu odbędzie się spotkanie edukacyjno –
plenerowe poświęcone twórczości Leonarda Durczykiewicza. W pierwszym dniu zaprezentujemy
dorobek Mistrza. Odbędzie się też panel dyskusyjny, podczas którego zarysowane zostaną możliwe
do przepracowania przez
uczestników istotne motywy, czy unikalne strategie charakterystyczne
dla omawianej wcześniej
drogi twórczej. Następnie fotografowie, biorący
udział w spotkaniu podejmą próbę nawiązania
twórczego dialogu i włączenia do własnej praktyki charakterystycznych
elementów stylu Durczykiewicza. Efektem tego
i podobnych wydarzeń
w Wielkopolsce będzie
wystawa główna, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, prezentująca współczesne prace
inspirowane twórczością
mistrzów oraz prezentacja ich sylwetek.

historia

Metropolity dr Antoniego Baraniaka”, po
czym nastąpiły powitania przez dzieci przedszkolne, szkolne, ministrantów
i młodzież oraz matki i ojców parafii,
przedstawicieli chorych, siostry zakonne
i kapłanów.
Po powitaniu i odprawionej Mszy Świętej,
około godz. 22.30 wierni wraz kapłanami
udali się na cmentarz, aby podziękować
przodkom za dar wiary. W tym samym
czasie starsi parafianie czuwali w kościele
przed obrazem modląc się i śpiewając
pieśni maryjne.
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Zachęcamy fotografów i pasjonatów fotografii,
którzy zainspirowani twórczością Mistrza, posługując się współczesnymi środkami wyrazu, zechcą twórczo ją zinterpretować do wzięcia udziału
w spotkaniu oraz w plenerze.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się na adres: foto@
wbp.poznan.pl.
Informacje można uzyskać w Centrum Kultury
Czempiń.
Strona projektu: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/v-festiwal/

Biografia, to obok reportażu, mój ulubiony gatunek literacki. Biografie zaś artystek to kąsek, któremu nijak nie
potrafię się oprzeć. Bo czy może być coś bardziej interesującego i inspirującego niż przyglądanie się życiu
niezwykłych kobiet, które w realny sposób wpłynęły na polską kulturę? Polecam Państwa szczególnej uwadze
dwa tytuły i tym samym dwie postacie: Zofię Stryjeńską i Marię Jaremę. Wielkie twórczynie, świetne książki.

Biografia, czyli kontrolowane podglądactwo
i przyjaciółmi. Widzimy ją w odbiciu. Dlatego też czasami zdaje
się umykać biografce – jej osobność jest tak znacząca. Zresztą
kolejni adoratorzy boleśnie to odczuwali. Inna rzecz ma się ze
sztuką. Ten związek był najważniejszy i pełen namiętności. Tak
ważny, że nawet narodziny syna nie zmieniły priorytetów artystki. Zatem Aleksandra wychowywała najpierw matka
Marii, potem zaś jej siostra.
Sens życia Marii to więc praca i sztuka. Nawet wtedy, gdy już wie, że umiera na białaczkę, to co było
ją jeszcze w stanie zainteresować, to kolejne artystyczne projekty. Nawet najważniejsze wyróżnienia i słowa uznania przyjmowała z chłodnym dystansem. Prawdziwe emocje były bowiem w akcie
twórczym. Ta bezkompromisowość, wizjonerstwo
i oddanie pracy sprawiły, że była gwiazdą epoki –
znalazła intelektualną wieź z Kantorem, przyjaźniła
się z Różewiczami i Przybosiami. Zresztą, kto nie
kręcił się wówczas wokół genialnej twórczyni, ten
był gapa. Jej charyzma oczarowała wielu (także autorkę książki, choć ta potrafi się zawczasu zdystansować). Jaremianka – aktywistka, autorytet, awangardzistka. Genialna w każdym calu. Artystka warta
uwagi i zapamiętania.

„Jaremianka. Biografia” Agnieszka Dauksza
Nieuchwytna/osobna. Maria Jarema jest dla Daukszy
wyzwaniem: Pozyskiwanie Marii trwało długo. Tak
długo, aż zrozumiałam: ona nie poruszy się beze
mnie. Biografka ma zatem nie lada kłopot, gdyż obrała sobie za bohaterkę postać zdawkową i do bólu
konkretną. W listach do bliskich i pozostawionych
materiałach Maria rzadko pisała o emocjach i uczuciach, częściej zaś o sztuce, finansach czy logistyce. Trzeba więc sztukować, domyślać się (np. motywacji), gdybać. Dauksza pisze
więc Jaremiakę Kornelem, siostrą bliźniaczką, resztą rodziny

- 16 -

Monika Długa,
autorka bloga
God save the
book, szefowa
redakcji Wydawnictwa Poznańskiego

książki - polecam

„Stryjeńska. Diabli nadali” Angelika Kuźniak
Stryjeńska była artystką pełną gębą. Nie tolerowała półśrodków, obdarzona ogromnym talentem malarskim i poczuciem
humoru. Z książki Kuźniak wyłania się Stryjeńska dwojaka: ta
„przed” i ta powojenna. Ta pierwsza, to ekscentryczna (wspomnieć obiadowy epizod
u szacownych Mortkiewiczów, kiedy Stryjeńska wylała pełen talerz zupy, chcąc
sprawdzić markę talerza, na
którym rzeczona zupa była
podana), pełna życia i witalności artystka, znająca swoją wartość i zaprzyjaźniona
z wieloma osobistościami
międzywojnia.
Nieznośna,
gnuśna, rozpieszczana przez
krytyków. Ta powojenna –
pełna wiary, kochająca matka, zatroskana o los własny
i najbliższych, borykająca
się z biedą i izolacją. Wówczas już w pełni świadoma,
że: (…) praca twórcza – gdy
już padnie na kobietę – nie
znosi żadnego kompromisu.
Osobowość nietuzinkowa,
talent wybitny.
„Stryjeńska. Diabli nadali”
to kolejna, kobieca biografia (przedtem: „Papusza”,
„Czarny Anioł. O Ewie Demarczyk”, „Marlene”)
w dorobku Angeliki Kuźniak. Autorka bez wątpienia
ma nosa do barwnych postaci. „Stryjeńska” to zatem portret niezwykły, bo i niezwykłą postacią była
sama malarka. Artystka, której przyszło żyć i tworzyć
w najbardziej dynamicznych i tragicznym momencie
historii. Znajomość jej biogramu nie jest oczywiście
obowiązkowa, ale ten, kto nie sięgnie po tę książkę,
niech liczy się z ogromną stratą poznawczą!

Determinacja lekkoatletów z KS „HELIOS”
Czempiń
dnia 18.01.2020 roku
przeszedł nasze oczekiwania! Padły nowe
rekordy życiowe Mateusz Brzozowski bieg
200m – 26,60; skok
w dal – 5,36 PB nowy
rekord życiowy! Igor
Kowalczyk bieg 800
m – 2:33,56 PB nowy
rekord życiowy! Skok w dal – 4,50. Michalina Cybak bieg 200m – 30,71; skok w dal
– 4,44 PB nowy rekord życiowy zajmując 5 miejsce z 15 startujących! Martyna

gowe w terenie, dwie sale i cały niezbędny sprzęt, drużyna sumiennie trenowała
dwa-trzy razy dziennie. Celem było podniesienie ogólnej wytrzymałości i sprawności biegowej. Słowa A. Mickiewicza
„ Człowiek własną pracą i wysiłkiem do
wszystkiego dojść może” towarzyszyły
nam każdego dnia. To już czwarty obóz
sportowy, który pod wieloma względami
był wyjątkowy. Lekkoatleci przez 6 dni
przebiegli około 72 km, w tym 22 km tempa wytrzymałościowo- szybkościowego!!!
Każdy czuł się doceniony i dowartościowany, odczuwał odpowiedzialność za
powierzone zadania, co wpłynęło na pełne zaangażowanie
i podnoszenie swoich możliwości, a także przesuwanie
granic. Oprócz zadań treningowych mieliśmy czas na gry
i zabawy integracyjne, wspólną rozgrzewkę i tańce z gru-

Schutz bieg 600m – 2:02,97 PB nowy
rekord życiowy! Wszystkim gratulujemy! Bardzo dziękujemy za wsparcie
Urzędu Gminy w organizacji wyjazdu
do Torunia!!!
Kolejnym etapem przygotowań do
wiosennych startów był zimowy obóz
sportowy, który odbył się w dniach od
25.01.2020 do 31.01.2020 roku w bardzo dobrze znanym nam Żerkowie.
Mając do dyspozycji liczne trasy bie-

pą siatkarek z klubu sportowego Hetman
Sobieski Poznań, wyjście na kręgle, a także na wyjazd do kina i na basen w Jarocinie. W jednym miejscu zakwaterowane
były różne drużyny, z którymi mijaliśmy
się w terenie. Trenerzy dopytywali się
o naszych zawodników, śledząc ich wyniki
i pełni uznania obserwowali zaangażowanie w treningi. Gratulujemy i wierzymy, że
zbliżający się sezon przyniesie oczekiwane wyniki sportowe!!! JC

Z powodu małych trudności wystąpiła niewielka
przerwa w relacjach z aktywności sportowej naszych zawodników. Po letnim obozie sportowym
przyszedł czas na rozpoczęcie kolejnego sezonu.

godniu pojawia się na treningach,
które odbywają się na hali sportowej „HERKULES” oraz na stadionie miejskim w Czempiniu. Młodzicy po raz pierwszy mieli okazję
startować w halowych zawodach
lekkoatletycznych.
Pierwszym
sprawdzianem ich formy były Mistrzostwa Wielkopolski U16 2020
Miting LA w Kaliszu 11.01.2020 roku.
Klub reprezentowali Mateusz Brzozowski bieg 300 m MU 16 – 46,26;
skok w dal MU 16 – 4,73 zajmując
7 miejsce spośród 15 zawodników;
Igor Kowalczyk bieg 1000 m M U16
– 3:23,63; skok w dal MU 16 – 4,57
co dało 8 miejsce z 15 startujących.
W kategorii kobiet Michalina Cybak bieg 300 m KU 16 – 53,90; skok
w dal 4,35 i 14 miejsce spośród 23
zawodniczek; Agata Dąbrowska
bieg 300 m KU 16 – 55,33; skok
w dal 4,10 i 17 miejsce w tej kategorii. Wyjazd do Torunia na Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne

sport

Młodzież z KS ”HELIOS” Czempiń pod
opieka trenera Janusza Dutkiewicza od
września przygotowuje się do kolejnych
startów w sezonie 2020. Trzy razy w ty-
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reklama
ogłoszenia

DAJ SOBIE SZANSĘ
— PROGRAM PROFILAKTYCZNY
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
współnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
zgodnie z umową o donansowanie POWR.05.01.00-00-0006/16

Jeśli:
› jesteś w wieku 40–65 lat,
› palisz papierosy,
› nadużywasz alkoholu,
› masz wielu partnerów
seksualnych,
› przez ponad 3
tygodnie występują
objawy niezwiązane
z infekcją górnych dróg
oddechowych,
to należysz do grupy
podwyższonego ryzyka
zachorowania na
nowotwór głowy lub szyi.

Daj sobie szansę!
Zadzwoń i umów się
na bezpłatne badania:

503 414 178
BIURO PROJEKTU
Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60–355 Poznań
tel.: +48 61 8691 387
fax: +48 61 8691 690
e-mail: otosk2@ump.edu.pl
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