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7 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu 
erekcyjnego i wmurowania  kamienia węgielnego pod budowę 
Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia. Budowa Tlenowni 
to część realizowanego projektu rewitalizacji miasta Czempinia.
W efekcie prowadzonych robót powstanie Centrum Aktywizacji 
Społecznej Tlenownia o powierzchni ponad 1400 metrów kwa-
dratowych, a oprócz tego pawilony o powierzchni ponad 200 
metrów kwadratowych, pergole, szklarnia, miejsca parkingowe, 
w tym także przystosowanie dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Powstałe obiekty wykorzystane zostaną także jako siedzi-
by: Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, organizacji pozarządo-
wych, spółdzielni socjalnej, jako miejsca: prowadzenia akcji badań 
profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych, prób i występów 
chórów, orkiestry, czy teatru. Centrum będzie miejscem działal-
ności Izby Muzealnej, organizacji koncertów, pokazów, występów 
i konferencji. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 
- 2020.

Akt Erekcyjny podpisany został przez Burmistrza Gminy 
Czempiń Konrada Malickiego, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Czempiniu Macieja Głochowiaka, Zastęp-
cę Burmistrza Gminy Czempiń Andrzeja Sochę, a także 
Konrada Wośka i Piotra Gierę, którzy reprezentowali fir-
mę odpowiedzialną za realizację inwestycji.
Wraz z Aktem Erekcyjnym w tubie dla pamięci przy-
szłych pokoleń umieszczono monety, gadżety gminne, 
pendrive z filmem o gminie, z filmem o koronawiru-
sie i fotografiami. Ponadto w tubie znalazła się mapa, 
ostatni numer miesięcznika Puls Czempinia, zdjęcia 
Rady Miejskiej, zdjęcia Czempinia, TLENOWNIA na fo-
tografii historycznej i w stanie obecnym.
Poprzez uroczystość symbolicznie uczczono realizację 
wszystkich toczących się już prac na niwie 4 filarów re-
witalizacji. UG

 

Uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Centrum 
Aktywizacji Społecznej 
Tlenownia

7 sierpnia 2020 roku odbyła się 
uroczystość podpisania aktu 
erekcyjnego i wmurowania  kamienia 
węgielnego pod budowę Centrum 
Aktywizacji Społecznej Tlenownia. 
Budowa Tlenowni to część 
realizowanego projektu rewitalizacji 
miasta Czempinia.
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Rada Miejska w Czempiniu powołała 
nowego skarbnika Gminy Czempiń

Aktualizacja studium 
Rozpoczęły się prace nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czempiń. Studium jest dokumentem, który kształtuje politykę przestrzenną gminy, a uchwalane miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego muszą być z nim zgodne. Przed przystąpieniem do prac projektowych 
dotyczących zmiany obowiązującego studium bardzo ważne jest aby poznać oczekiwania miedzy innymi właści-
cieli gruntów na terenie gminy Czempiń, co do kierunków polityki przestrzennej w danych lokalizacjach. Procedura 
planistyczna przewiduje możliwość składania wniosków w tej sprawie. Na dzień 30 października 2020 r wyznaczony 
został końcowy termin składania wniosków dotyczących zmiany studium. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji m.in. na temat sposobu składania wniosków prosimy o kontakt 
z referatem planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami pod nr telefonu 61 2826703 wew 107, 61 
2826703 wew 124. UG

Jednym z kluczowych punk-
tów, które znalazły się w po-
rządku obrad XXIII sesji Rady 
Miejskiej w Czempiniu w dniu 
29 czerwca 2020 roku, było 
odwołanie odchodzącej na 
emeryturę Skarbnik Gminy 
Czempiń – Pani Haliny Łącznej 
oraz powołanie na to stanowi-
sko Pani Hanny Zastrożnej.
Pani Halina Łączna pełniła 
funkcję Skarbnika 11 lat, od 
2009 roku, a z Urzędem Gminy 
w Czempiniu związana jest od 
roku 1986.
Burmistrz Gminy Czempiń 
podziękował dotychczasowej 
Pani Skarbnik za profesjonalizm 
i współpracę, a także za skru-
pulatność, odpowiedzialność 
i rzetelność w pracy. Jedno-
cześnie zaznaczył, że wszyst-
kie sukcesy inwestycyjne Gmi-
ny Czempiń to jej bardzo duża 
zasługa. Odwołanie dotych-
czasowego Skarbnika Gminy 
z pełnionej funkcji obyło się 
w niezwykle miłej atmosferze. 
Było wiele wzruszających po-
dziękowań oraz kwiaty, które 
składali radni, burmistrz oraz 
przedstawiciele sołtysów. Pani 

Halinie życzymy z całego serca 
pomyślności, zdrowia i radości 
oraz zasłużonego odpoczynku 
w gronie bliskich oraz realizacji 
wszystkich marzeń, na które do 
tej pory nie było czasu.
Radni w kolejnym punkcie ob-
rad podjęli jednogłośnie uchwa-
łę o powołaniu z dniem 6 lipca 
2020 roku  Pani Hanny Zastrożnej 
na stanowisko Skarbnika Gminy 
Czempiń. Pani Hanna jest oso-
bą młodą, ambitną i otwartą. 
W Urzędzie Gminy w Czempiniu 
pracuje od 2005 roku, od roku 
2009 na stanowisku Zastępcy 
Skarbnika Gminy Czempiń. Pod-
czas sesji otrzymała wiele cie-
płych słów, przyjęła gratulacje 
i kwiaty od Burmistrza oraz Rady 
Miejskiej w Czempiniu. Zapew-
niła zgromadzonych o swoim 
zaangażowaniu w pracę na rzecz 
wszystkich mieszkańców Gminy 
Czempiń.
Nowej Pani Skarb-
nik życzymy owocnej 
pracy na rzecz roz-
woju naszej społecz-
ności. UG
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Co piąty nastolatek w Polsce siedem godzin dziennie korzysta 
z Internetu w komórce Porównując  z naszą gminą… to tak, jak-
by wszyscy mieszkańcy Betkowa przez siedem godzin dziennie 
siedzieli wyłącznie w Internecie. A gdzie nauka, sport, hobby, 
relacje rodzinne?
Starsi nie są lepsi. Polacy  w wieku do 16-64 lat spędzają 
w Internecie średnio sześć i pół godziny. Dla siebie nawzajem 
w świecie realnym mamy  ok. 6 godzin. Dla dzieci 9 godzin… ale 
w tygodniu.
Co 10-ty nastolatek mówi, że rodzice nie wiedzą co robi w sieci. 
I jeśli spotka go coś złego, to w żaden sposób nie będą potrafili 
pomóc mu. Twoje dzieci są i będą w sieci. Ich świat jest i po-
zostanie bardziej cyfrowy niż nasz.  Aby je chronić, powinieneś 
nauczyć się tego świata. 
(na podstawie badań Uniwersytetu Gdańskiego, Wyd. Nowa 
Era)
RODZIC W INTERNECIE
- Komórki są jak butle z tlenem. Uczniowie zawsze chodzą z ko-
mórkami.  I co z tego, skoro mają problem z wyszukiwaniem tre-
ści?  Nie selekcjonują i nie analizują informacji. Jest tylko kopiuj/
wklej. Dobrze jest, gdy do konkursów przedmiotowych zgłoszą 
się 2 osoby. Zwykle nie ma nikogo. Wolą poświęcać czas na 
przebywanie na forach społecznościowych – mówi nauczycielka 
z naszej gminy
- 12-15-latki biorą od rodziców karty płatnicze i bez problemu 
wpisują w grę trzy cyfry kodu. Zamiast zbierać punkty na zakup 
mieczy czy postaci z gry, wolą je kupić. Rodzice nie sprawdzają 
ich. Potrafią wyszukać i zainstalować grę, ale z innymi cyfrowymi 
umiejętnościami jest już źle. Nieumiejętność skupienia i podtrzy-
mania relacji, przecież zawsze można wycofać się jak z gry – za-
uważa inny nauczyciel.
Internet jako nagroda dla mózgu
Mózg lubi sprawiać sobie przyjemność, gromadzi wtedy ener-
gię. Portal, gra i czat mogą stać się nagrodą. Gdy przyjemności 
stają coraz częstsze, to stymulowany dopaminą mózg tworzy 
nawyk. Zaczynamy czuć przymus: muszę być w sieci i reago-
wać, muszę być obecny non stop.  Tracimy kontrolę nad sobą. Ta 
sama nagroda, zbyt często dostarczana, traci jednak na wartości. 
Zaczynamy więc częściej i mocniej używać nowych technolo-
gii (smartfonów, tabletów, gier on-line). Nie mając alternatywy, 
wpadamy w uzależnienie. Umiejętnie używane nowe technologie 
czynią nas zdrowszymi i bardziej wartościowym. Nadużywane 
niszczą zdrowie psychiczne i duchowe.  
Cofnijcie się 2 lata… przypomnijcie sobie ile czasu spędzało wte-
dy Wasze dziecko w Internecie, a jak jest obecnie? Czy to źle? 
Niekoniecznie…
Dlaczego nasze dzieci kochają gry i portale społecznościowe? 
Portale społecznościowe  (FB, Twitter i inne) są cyfrowymi miej-
scami spotkań.  Jako ludzie „jesteśmy stadni”. Wcześniej, gdy nie 
było Internetu spotykaliśmy się realnie, teraz spotykamy się cy-
frowo. Używanie Internetu i nowych technologii jest przyjemne, 
redukuje stres i zmniejsza samotność. To my decydujemy, czy 
Internet jest dla nas pożyteczny, czy szkodliwy. 
Wyposażając  dziecko w komórkę dajemy mu nie tylko dostęp  
do aplikacji, które widzimy. Dajemy mu furtkę na cały świat, nie 

wiedząc co tam na nie czeka.  

Wprowadź swoje dzieci w cyfrowy świat. Naucz je praw tego 
świata, inaczej nauczą tego inni!
Dla dzieci kontakt cyfrowy jest tak samo ważny, jak dla nas roz-
mowa. W świecie cyfrowym zawierają znajomości, uczą się, ale 
też doznają stresów i przykrości. Dlatego rodzice powinni po-
znać ten świat. Nie mogą negować gier komputerowych, czy 
portali społecznościowych. Inaczej nie zrozumieją swoich dzieci. 
Smartfon i laptop nie są problemami. Są tylko przedmiotami. Nie-
bezpieczna może być ich treść. Seksting, rozbieranie się w sieci, 
agresja, ubliżanie innym, cyberprzemoc, hejt, brak prywatności, 
krzywdzenie innych – tak dziś wygląda ciemna strona cyfrowego 
świata młodych ludzi, również w naszej gminie. 
Albo ten świat oswoimy, wspólnie poznając go z dziećmi, albo 
stracimy kontrolę i relację z nimi. Jeśli nie teraz, to za jakiś czas.  
To jak w końcu ma być z dziećmi i Internetem? 
Odpowiedzialne cyfrowo dziecko używa Internetu  bezpiecznie 
i kreatywnie. Gdy jest to konieczne, potrafi nie korzystać z ko-
mórki, tabletu, Internetu.  Odpowiedzialny cyfrowo rodzic jest 
obok dziecka. Radzi i pomaga, a nie tylko zakazuje. 
Ważny jest balans, równowaga  w używaniu i nieużywaniu smart-
fonów, tabletów, w przebywaniu w świecie cyfrowym i realnym. 
Problem  z nadużywaniem  zaczyna się wtedy, gdy jedynym 
światem dostępnym dla dziecka jest świat cyfrowy. Gdy brak  
alternatywy.  I gdy nas nie ma w świecie dzieci… w cyfrowym 
świecie. UG

Burmistrz Gminy Czempiń zaprasza mieszkańców na szkolenia 
cyfrowe 

 „Rodzic w Internecie”
• 29-30.08, godz. 13.00-19.00
• 09-11.09, godz. 16.00-19.00
• 12-13.09, godz. 13.00-19.00

Chcesz się zapisać? 
Przyjdź do sekretariatu Urzędu Gminy w Czempiniu lub za-
dzwoń 
• 607 584 907 (Marta)
• 534 23 23 66 (Edyta)

Zapraszamy również na zajęcia
MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
29-30.08, godz.13.00-19.00   
19-20.09, godz.13.00-19.00  
KULTURA W SIECI
26-27.09, godz. godz.13.00-19.00  
DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
09-11.09, godz. 16.00-19.00  
ROLNIK W SIECI
03-04.09, godz. 16.00-20.30  

Akademia Kompetencji Cyfrowych
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W sobotę 8 sierpnia oficjalnie 
udostępniono dwa questy, pie-
szy prowadzący przez zabyt-
kową część miasta Czempiń 
oraz rowerowy biegnący ma-
lowniczymi ścieżkami i duktami 
wśród zabytków Gminy Czem-
piń. Oficjalne otwarcie odbyło 
się na parkingu „A” w Czempiniu (teren parkingu przy dworcu 
kolejowym).

W uroczystym otwarciu uczestniczył Konrad Malicki - Burmistrz Gmi-
ny Czempiń , przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywna Gmina Czempiń, 
Krzysztof Szustka - Fundacja Calamita, mieszkańcy, oraz zaprawieni w boju 
QUESTOWICZE.Questy dostępne są całorocznie, bez potrzeby wnosze-
nia jakichkolwiek opłat. Jedyne czego potrzeba, to dobry humor, uśmiech 
na twarzy i chęć przeżycia niezwykłej przygody w poszukiwaniu ukrytego 
skarbu. Questy to gry terenowe, aby wziąć udział w zabawie wystarczy po-
brać ulotkę dostępną w Urzędzie Gminy w Czempiniu lub aplikację na swój 
telefon z systemem IOS, Android (więcej informacji na stronie www.questy.
com.pl).
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina Czempiń w ra-
mach operacji "Interaktywny Quest - nauka, rozrywka, historia".
Operacja realizowana w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo" 
objętego PROW 2014-2020 realizowanego w ramach projektów grantowych 
na terenie Lider Zielonej Wielkopolski.
Za przygotowanie merytoryczne questów w terenie odpowiada Fundacja 
Calamita z Questy - Wyprawy Odkrywców. UG

Fot. Questy - Wyprawy Odkrywców
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W ramach prowadzonych prac na ulicy Wspól-
nej wykonane zostały:
- sieć kanalizacji deszczowej
- część chodników
- miejsca parkingowe
W chwili obecnej realizowane są roboty zwią-
zane z wykonaniem nawierzchni na odcinku od 
zjazdu do boiska AS-a i Ogródków działowych 
w kierunku do ul. Kolejowej (w części północ-
nej).
Realizowane jest także wykonanie korytowania 
oraz podbudowy na odcinku od zjazdu do bo-
iska AS-a i Ogródków działkowych w kierunku 
do ul. Kolejowej (w części południowej).

Przy ulicy Nowej wykonano:
- krawężnik po północnej stronie drogi
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową przykanalików
- poszerzenie chodnika i miejsc parkingowych 
po północnej stronie drogi
- położono nawierzchnię asfaltową

Do wykonania pozostało:
- regulacja skrzynek, zaworów, studni sieci znaj-
dujących się w drodze
- humusowanie i obsianie pasa zieleni trawą
- oznakowanie pionowe. UG
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Wicemarszałek Krzysztof Grabowski 
z wizytą w Czempiniu Podpisanie umowy o dofinansowanie 

projektów - uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej

15 lipca 2020 roku, w Urzędzie Gminy w Czempiniu odbyła się 
konferencja prasowa, podczas której Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Burmistrz Gmi-
ny Czempiń Konrad Malicki, reprezentujący stronę beneficjenta 
– Gminę Czempiń, a także Prezes Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej w Czempiniu Izabela Kuśnierek - reprezentują-
ca stronę beneficjenta PGK 
Sp. z o.o. podpisali umowę 
o dofinansowanie projektu pt.: 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Czempiń” oraz „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz tłocznej we 
wsi Nowy Gołębin, przebu-
dowa sieci wodociągowej we 
wsi Gorzyce, przebudowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej wraz 
z wyposażeniem oczyszczalni 
ścieków w stacjonarny agregat 
prądotwórczy we wsi Stary Go-
łębin” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przypomnijmy, Gmina Czempiń w październiku 2019 r. złożyła 
wniosek o dofinansowanie ww. projektów. Wniosek został wy-
soko oceniony i ulokowany na 8 pozycji listy rankingowej, a tym 
samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania. 
W tym samym naborze, przy współpracy z Urzędem Gminy 
w Czempiniu, wniosek o dofinansowanie złożyła spółka należąca 
do Gminy Czempiń-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Czempiniu Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Czempiń dotyczy:
-  Budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzyczkach.
-  Przebudowy fragmentu starej i awaryjnej sieci wodociągowej 
w Nowym Tarnowie.
-  Przebudowy odcinka starej sieci kanalizacyjnej 

w Piotrowie Pierwszym.
-  Doposażenia stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach 
w agregat prądotwórczy.

Przedsięwzięcie realizowane przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o dotyczy:
-  Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 
tłocznej we wsi Nowy Gołębin.
-  Przebudowy sieci wodociągowej we wsi Gorzyce.
-  Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypo-
sażeniem oczyszczalni ścieków w stacjonarny agregat 
prądotwórczy we wsi Stary Gołębin.
Dzięki realizacji inwestycji przez PGK Sp. z o.o. liczba 
odbiorców korzystających  z infrastruktury wodocią-
gowej zwiększy się o około 95 , a liczba odbiorców 

korzystających  z infrastruktury kanalizacyjnej o około 134.
Kwota uzyskanego przez PGK Sp. z o.o. w Czempiniu dofinanso-
wania to 1 608 490,00 zł. Kwota wkładu własnego to 919 390,03 
złotych.
Łączna wartość inwestycji dla Gminy Czempiń wynosi  3 848 
517,86 zł.

Kwota uzyskanego przez Gminę 
Czempiń dofinansowania to 1 990 
903 zł, suma wkładu własnego 
kwalifikowalnego wyniesie 1 137 
973,30 (razem wydatki kwalifi-
kowalne to 3 128 876,30), wkład 
własny niekwalifikowalny to kwo-
ta 719 641,56.

Koszty niekwalifikowalne doty-
czą podatku Vat, który będzie 
sukcesywnie przez gmin e odzy-
skiwany, a tym samym zasili pulę 
dochodów gminy.Ogólna wartość 

realizowanej inwestycji przez Gminę Czempiń i PGK Sp. z o. wy-
nosić będzie zatem ponad 7 milionów złotych.
Zakończenie prac planowane jest w 2023 roku.
Podczas spotkania podpisano także umowę na dofinansowa-
nie projektu pt.: „Świetlicę wyremontujesz mieszkańców zinte-
grujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzycz-
ki w Gminie Czempiń ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Kwota dofinansowa-
nia wynosi 30 000,00 zł.
Prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Gorzyczkach 
obejmować będą m.in. malowanie ścian i cyklinowanie podłóg, 
wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaż nowego oświe-
tlenia, ułożenie płytek w kuchni, wymianę drzwi wewnętrznych 
oraz podjazd do budynku dla niepełnosprawnych wraz zagospo-
darowaniem terenu przy świetlicy. Część prac wykonają miesz-
kańcy sołectwa w ramach, obligatoryjnej w tym projekcie, pracy 
własnej.
- Chciałbym podziękować Panu Wicemarszałkowi,  który już po 
raz kolejny odwiedził Gminę Czempiń. Po raz kolejny z dofinan-
sowaniem ważnych inwestycji, które zmienią Gminę Czempiń, 
szczególnie na terenach wiejskich. Dziękuję,  że dzięki działaniom 
podejmowanym przez Zarząd Województwa na czele z Panem 
Wicemarszałkiem w programie PROW 2014-2020 oraz Wielko-
polskiej Odnowie Wsi znalazły się środki na tego typu przedsię-
wzięcia. Kryteria umożliwiły także takim gminom jak Czempiń  
ubiegać się o to wsparcie. Dzięki temu uda się zrealizować bar-
dzo ważne społecznie, wręcz kluczowe inwestycje. Cieszę się, że 
po raz kolejny możemy spełniać potrzeby mieszkańców – mówił 
Burmistrz Gminy Czempiń.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Miasta i Gminy 
Krzywiń, z którymi Wicemarszałek podpisał umowę na dofinan-
sowanie projektu pt.:”Aktywna strefa ruchu i wypoczynku w so-
łectwie Zgliniec”.UG
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Fot. Centrum Kultury Czempiń

Fot. UG

W sobotę, 15 sierpnia 2020 roku, w Czempiniu obchodzono 
100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. 
Z tej okazji w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanio-
ła w Czempiniu o godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. Następnie delegacje na czele z Władzami 
samorządowymi Gminy Czempiń złożyły wiązanki kwiatów. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy Czempiń 
Konrad Malicki, w którym podkreślił znaczenie naszych lokalnych 
Bohaterów, jakie odegrali zarówno w Bitwie Warszawskiej, jak 
i w całej historii walk powstańczych. Uroczystość wystrzałem 
z moździerza intencyjnego uświetnił Dowódca Okręgu Wielko-
polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich, odśpiewany został Hymn 
Państwowy prowadzony przez Panią Agnieszkę Szymańską.
Wiązanka kwiatów złożona została również na grobie Antoniego 
Bródki.
Dodać należy, że ze względu na panującą empidemię koronawi-
rusa i związane z tym ograniczanie wydarzeń, tegoroczne wyda-
rzenie patriotyczne zostało połączone z dożynkami gminno-pa-
rafialnymi dlatego też odprawiona Msza Święta miała dożynkową 
oprawę, a zakończona została dożynkowym koncertem muzyki 
ludowej. UG

Obchody 100 - lecia 
Bitwy Warszawskiej 
i podziękowanie 
za plony
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29 czerwca 2020 roku odbyła się XXIII sesja 
Rady Miejskiej w Czempiniu – sesja absolutoryj-
na, która – obok sesji budżetowej – jest najważ-
niejszą w ciągu roku. 

Znaczną część sesji poświęcono na rozpatrze-
nie dokumentów finansowych dotyczących roku 
2019. Burmistrz Gminy Czempiń przedstawił Ra-
port o stanie Gminy Czempiń za 2019 rok oraz 
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za 2019 rok. Raport o stanie gmi-
ny obejmuje w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i bu-
dżetu obywatelskiego i podczas sesji przewidziana jest deba-
ta nad jego treścią, w której mogą wziąć udział zarówno radni, 
jak i mieszkańcy gminy po wcześniejszym złożeniu wniosku do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu. 
Z „Raportem o stanie gminy Czempiń za 2019 rok” nadal moż-
na zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy w Czempiniu 
w zakładce „Finanse”. Sprawozdanie finansowe i sprawozda-
nie z wykonania budżetu przedstawiają natomiast zestawienia 
dochodów i wydatków gminy i jej jednostek organizacyjnych. 
Dokumenty te wcześniej były przedmiotem oceny Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu, która złożyła do Rady 
Miejskiej w Czempiniu wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy 
Czempiń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w tym zakresie, jak również 
uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok 
i udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Czempiń. 
Na wniosek Burmistrza Gminy Czempiń Rada Miejska w Czem-
piniu podjęła decyzję o odwołaniu Skarbnika Gminy Czempiń 
– Haliny Łącznej z zajmowanej dotychczas funkcji w związku 
z przejściem na emeryturę oraz o powołaniu na to stanowisko 
wieloletniego dotychczasowego zastępcę Skarbnika – Hannę 
Zastrożną. .
Podczas sesji Rada Miejska w Czempiniu podjęła również 
uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gmi-

ny Czempiń na lata 2020 – 2032 oraz uchwałę 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń 
na 2020 rok. W wyniku podjęcia uchwał finanso-
wych zwiększono dochody gminy o 125 000 zł na 
zadanie związane z budową drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, które to 
środki gmina pozyskała 
od Województwa Wielkopolskiego. W wydat-
kach dokonano zmian niezbędnych dla udziele-
nia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Ko-
ścian (z przeznaczeniem na zadanie polegającym 
na rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka 

Rehabilitacyjnego w Kościanie, z którego usług ko-
rzystają również mieszkańcy Gminy Czempiń), jak 
również przesunięto środki w ramach przeciwdzia-
łania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2020. Rada Miejska w Czempiniu okre-
śliła stawki opłaty targowej oraz sposób wnoszenia 
jej przez podmioty dokonujące sprzedaży na targowi-
sku gminnym i poza nim oraz określiła wymogi, jakie 
powinien spełniać dowód wniesienia opłaty targo-
wej. W wyniku podjęcia uchwały osoby zamierzające 
dokonywać sprzedaży na terenie gminy Czempiń są 
zobowiązane dokonać opłaty odpowiednio wcześniej 
przed rozpoczęciem sprzedaży na rachunek bankowy 
Gminy Czempiń lub w kasie Urzędu Gminy w Czem-
piniu w formie bezgotówkowej.  
Podczas sesji zostały również określone warunki 
wspierania i finansowania rozwoju sportu na tere-
nie Gminy Czempiń, wskazujące na jakich zasadach 
i w jakim celu będą udzielane dotacje dla klubów 
sportowych prowadzących działalność na terenie 
gminy Czempiń. UG
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12 sierpnia 2020 
roku odbyła się 
XXIV sesja Rady 
Miejskiej w Czem-
piniu. Podczas jej 
obrad Rada Miej-
ska w Czempiniu 
dokonała zmian 
w budżecie gminy 
Czempiń na 2020 
rok oraz w Wielo-
letniej Prognozie 
Finansowej Gminy 
Czempiń na lata 
2020-2032. 

W wyniku podęcia uchwał finansowych dochody gminy Czem-
piń zostały powiększone o środki przekazane od Wojewody 
Wielkopolskiego na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 
realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku oraz na 
sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2019 roku wynikających 
z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych. Przyjęte również zostały środki, 
które dzięki staraniom Urzędu Gminy w Czempiniu udało się po-
zyskać od Ministerstwa Finansów na dofinansowanie wyposaże-
nia niezbędnego do realizacji podstawy programowej z przed-
miotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 
W dochodach gminy przesunięto na rok 2021 wykonanie ich 
części  z tytułu dotacji unijnej na dofinansowanie projektu „Re-
witalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 
i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum 
Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodo-
stępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę 
monitoringu”. Po stronie wydatkowej o 30 000 zł zwiększono 
plan wydatków na zadanie polegające na wspieraniu korzystania 
z odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców gminy Czem-
piń, w ramach którego dofinansowywana jest wymiana pieców 
w gospodarstwach domowych na sprzęt mniej szkodliwy dla 
środowiska. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana zgod-
nie ze zmianami w budżecie gminy na 2020, przyjęto w niej 
środki finansowe pozyskane przez Gminę Czempiń z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zaplanowano wydatkowanie 
środków na realizację zadań z zakresu zielono – niebieskiej in-
frastruktury przyjętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na 
lata 2020 – 2030, czyli inwestycji mających wpłynąć na poprawę 
życia mieszkańców miasta w zakresie ekologii. 
Rada Miejska w Czempiniu postanowiła o udzieleniu z budżetu 
gminy Czempiń dwóch dotacji: dla Powiatu Śremskiego w wy-
sokości 11 232 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowa-
nie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempiń do Zespołu Szkół 
Rolniczych w Grzybnie oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
św. Katarzyny w Głuchowie, w wysokości 20 000 zł na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pole-

gające na remoncie 
dachu północnej 
kaplicy przy prezbi-
terium barokowego 
kościoła w Głucho-
wie. Wniosek Parafii 
uzyskał uprzednio 
pozytywną opinię 
Komisji Finansów 
i Budżetu oraz Ko-
misji Oświaty i Kul-
tury.
Podczas sesji zo-
stał przyjęty Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń na lata 2020 – 
2030, który jest dokumentem strategicznym określającym wizję 
rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczo-
wym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych 
i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w za-
kresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest to dokument 
umożliwiający ubieganie się o przyznanie środków pomoco-
wych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na 
lata 2021-2027, otwiera drogę do finansowania inwestycji obej-
mujących między innymi: edukację ekologiczną, modernizację 
oświetlenia, nasadzenia drzew, termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła, instalację 
odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywno-
ści energetycznej. 
Rada Miejska w Czempiniu podjęła również decyzje 
dotyczące planowania przestrzennego i gospodarki 
gruntami na terenie gminy Czempiń. Został uchwalo-
ny miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla działek o nr ewid. 327/10 i 70/2 
w Borowie w związku z zapotrzebowaniem na nowe 
tereny mieszkaniowe, co będzie stanowić kontynuację 
zabudowy graniczącej z dotychczasową w mieście. 
Grunty rolne klasy III o powierzchni 2,9978 ha  znaj-
dujące się na obszarze planu uzyskały zgodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na 
cele nierolnicze.
Zdecydowano również o zbyciu dwóch działek znaj-
dujących się w obrębie Stare Tarnowo, które nie są 
objęte obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zaś w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania oznaczo-
ne są – jedna jako tereny łąk i pastwisk, druga jako 
tereny rolnicze z dopuszczeniem realizacji zabudowy 
związanej z obsługą rolnictwa. 
Rada Miejska w Czempiniu zdecydowała również 
o nadaniu nazwy ulica „Strzelecka” drodze wewnętrz-
nej w Czempiniu. Nowa ulica łączy się z ulicą Towa-
rową.UG

XXIV - sesja Rady Miejskiej w Czempiniu
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Duże zmiany czekają od września na powracających przed-
szkolaków i ich rodziców. Na wniosek Burmistrza Gminy 
Czempińw w nowym roku szkolnym 2020/2021 we wszyst-
kich budynkach Przedszkola Samorządowego w Czempiniu 
pojawią się czytniki pomocne w monitorowaniu obecności 
dzieci. Nowoczesny system Obecnosci.pl to sprawdzony 
i kompleksowy system dla żłobków i przedszkoli stosowany 
już w innych tego typu placówkach naszego powiatu i re-
gionu. Dzięki niemu łatwo można wyliczać i ewidencjono-
wać rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu. Ro-
dzice przedszkolaków zostaną zaopatrzeni w elektroniczne 
karty NFC . Dzięki systemowi będzie możliwość zgłaszania 

nieobecności dziecka, jak też przesyłania informacji dla ro-
dziców o opłatach miesięcznych. Warto podkreślić, iż no-
woczesny system zgodny jest z wymaganiami RODO oraz 
z prawem oświatowym. Montowana aplikacja daje możli-
wość poszerzania funkcjonowania programu w Przedszkolu 
Samorządowym w przyszłości, m. in. o dziennik elektronicz-
ny, czy elektroniczny kontakt nauczyciela z rodzicem. Mamy 
nadzieję, że Obecnosci.pl spełnią oczekiwania rodziców 
naszych przedszkolaków oraz ułatwią pracę administracji 
naszego przedszkola.
                                                            M. Złota-Barłożyk

Innowacyjne rozwiązanie 
w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu
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Jakie życie jest piękne, ile w nim radości.
Życzyliśmy sobie zdrowia i szczęśliwej starości,
żeby nie wiało nudą, żeby się czuć kochanym.
Na spotkaniach z opłatkiem snuliśmy takie plany.

Można by na ten temat stworzyć tysiące wierszy
ale dopadł nas COVID-19 i wszystko rozpieprzył.
Zamknięto ciekawe miejsca, odwołano wojaże
przez co nudzimy się w domach czekając, co czas pokaże.

Boimy się o zdrowie mając istotne powody,
bowiem siedzą w nas już wszelkie zarazki, mikroby.
Różne choroby nas dopadły i ciągle nękają,
ale to wcale nie oznacza, że emeryci się poddają.

Z optymizmem patrzymy co nam czas przyniesie.
Można spotkać nas na spacerach po łąkach, gdzieś w lesie.
Chcemy jeszcze korzystać z wielu, wielu uciech,
Apelujemy więc głośno-zmykaj koronawirusie.

samorząd

Posiedzenia Komisji - sierpień
12 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Czempiń odbyły się po-
siedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Czempiniu, podczas 
których Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wraz z radnymi 
omówił projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.
Ponadto:
- Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli Urzędu Gminy 
dotyczącej ściągalności zaległości podatkowych i umorzeń tych-
że zaległości w 2019 roku, przygotowała się do kontroli wydat-
ków z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu utrzymania 
zieleni i czystości w Gminie Czempiń oraz dokonała oceny za-
awansowania zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę 
Czempiń w 2020 roku.
- Komisja Finansów i Budżetu również dokonała oceny za-
awansowania zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę 
Czempiń w 2020 roku oraz zaopiniowała wniosek Parafii Rzym-

skokatolickiej w Głuchowie o przyznanie dotacji na sfinansowa-
nie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku.
- Komisja Oświaty i Kultury zapoznała się z informacja-
mi dyrektorów jednostek oświatowych nt. przygotowania loka-
lowego i organizacyjnego szkół, przedszkoli do roku szkolnego 
2020/2021 oraz podobnie jak wcześniejsza Komisja – zaopinio-
wała wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Głuchowie.
- Komisja Gospodarki i Spraw Komunalnych zapozna-
ła się z informacją o działalności i kondycji finansowej PGK Sp. 
z o.o. UG

Fot. Archiwum



Innowacyjne rozwiązanie 
w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu

Koncertowali w cieniu dębu
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W piękną, słoneczną sobotę 15 sierpnia o godz. 13.00 na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „W cieniu 
dębu” z instrumentów Orkiestry Dętej PARADA popłynęła muzyka patriotyczna i utwory rozrywkowe. 
Koncert pt. „W cieniu dębu muzyko płyń” był jednym z wydarzeń obchodów setnej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Była to również okazja do zaprezentowania instrumentów i akcesoriów muzycznych, 
kupionych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kultury Czempiń pn. Doposażenie ze-
społu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”. Nasza orkiestra wzbogaciła się między innymi o waltor-
nie, sakshorny, saksofony, perkusję z talerzami, talerze, werbel i bęben marszowy, oraz lirki i pulpity 
mocowane na instrumentach, pulpit orkiestrowy i buławę marszową. Wydarzenie było transmitowane 
na profilu Centrum Kultury Czempiń na Facebooku. KW

Zadanie realizowane przez Centrum Kultury Czempiń w Czempiniu
w ramach operacji pn. Doposażenie zespołu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”,
mającej na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, integrację społeczności lokalnej, wzmocnienie poczucia lokal-
nej tożsamości, wsparcie postaw proekologicznych, organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców gminy Czempiń oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanych w ramach projektów 
grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"
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Wy-gra-ne lato 
na czempińskim 
Targowisku
Strefa wakacyjna "Wszystko Gra" 
przygotowana przez Centrum 
Kultury Czempiń jest miejscem  
zabaw i rekreacji dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.  Przez dwa 
miesiące letnie organizatorzy stre-
fy zapraszają do czynnego uczest-
nictwa w przygotowanych atrak-
cjach i korzystania z sukcesywnie 
poszerzanej oferty.
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Dla dzieci przygtowane są plenerowe gry planszowe, strefa malucha, piłki, hula hopy. Na miło-
śników sportu czeka boisko do badmintona, hokeja na trawie, speed ball. Nowością jest fińska 
gra molkky. Na najmłodszych i nieco starszych czekają mega klocki i mega bierki, a dla lubiącyh 
rysowanie kolorowe tablice i kredy.
Wtorkowe popołudnia rozbrzmiewały muzyką za sprawą Orkiestry Dętej Parada, piątki bywają 
taneczne z istruktor tańca Roksaną Ladrą,  a po zmroku można obejrzeć seans w kinie plene-
rowym. Środy - to warsztaty kreatywne dla dzieci z marką dpCraft. Na strefie odbywają się 
wydarzenia: dla najmłodszych wspólne budowanie Wszystkograja, teatrzyk "Trzy świnki", dla 
starszych w klimatach operetkowych recital Agnieszki Szymańskiej, spotkanie z podróżnikami 
"Ogórkiem przez Amerykę", a także wspólne czytanie Balladyny.VK 

Projekt współfinan-
sowany przez Naro-
dowy Instytut Wol-
ności ze środków 
Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywa-
telskich
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Właśnie mija setna rocznica Bitwy War-
szawskiej - kulminacyjnego momentu 
w trwającej trzy lata Wojnie polsko - bol-
szewickiej. Zapewne przy tej okazji usły-
szymy wiele o poświeceniu, bohaterstwie, 
ruchach wojsk, przebiegu bitew. Bez dwóch 
zdań każdy, kto miał szczęście przerobić 
te karty z podręcznika, uświadamia sobie, 
że klęska bolszewików uratowała odro-
dzoną zaledwie dwa lata wcześniej Polskę, 
ale też całą Europę przed rozlaniem się 
rewolucji bolszewickiej. Mimo że od wielu 
lat możemy otwarcie mówić o tych wyda-
rzeniach, często zapomina się o zwykłych 
ludziach, dzięki którym zwycięstwo nad 
bolszewikami w sierpniu 1920 roku było 
możliwe.
Kiedy tylko przebrzmiały odgłosy walk 
Powstania Wielkopolskiego, sformowane 
z oddziałów powstańczych Wojska Wiel-
kopolskie wyruszyły na kresy wschodnie 
do walki z nowym zagrożeniem - Rosją 
Bolszewicką. Naturalnie, w szeregach tych 
znalazła się znakomita większość zdolnych 
do walki byłych powstańców z ziemi czem-
pińskiej, a także wielu tych, którzy wrócili 
dopiero do kraju lub z innych względów nie 
brali udziału w zrywie. W wielu czempiń-
skich domach śledzono doniesienia o suk-
cesach „poznańczyków”, którzy do jesieni 
1919 roku dotarli nad rzekę Berezynę zaj-
mując twierdzę Bobrujsk, obecnie znajdu-

jącą się na terenie Białorusi. 
Zapewne z wielkim smutkiem 
przyjęto w Czempiniu wieści 
o śmierci w walce żołnierza 1 
pułku artylerii lekkiej Michała 
Barlitza, młodego, bo  zaled-
wie 18-letniego syna znanego 
czempińskiego lekarza, ucznia 
gimnazjum w Śremie, ale także harcerza, 
który dał się poznać jako zaangażowany konspira-
tor. Bolszewicka kula dosięgła go 28 września 1919 
roku, podczas przeprawy przez rzekę Ołę, zmarł 
w szpitalu w Mińsku 13 października.
W lipcu 1920 roku bolszewicy przystąpili do potęż-
nej kontrofensywy zmuszając Polaków do odwrotu. 
W ciągu kilku tygodni wróg dotarł na przedmieścia 
Warszawy. W tych dramatycznych dniach na wyso-
kości zadania stają też synowie ziemi czempińskiej. 
W okolicy Brzyścia nad Bugiem pod koniec lipca 
1920 roku kupiec z Czempinia, plutonowy w 55 puł-
ku piechoty, Marian Przymus atakiem na bagnety 
odpiera zmasowany atak nieprzyjaciela, za co od-

znaczony zostanie Krzyżem Walecznych. Odwrotem z Ukrainy 
całej 6 dywizji piechoty dowodził z kolei ziemianin z Jasienia gen. 
Kazimierz Raszewski, odpierając ataki Armii Budionnego. Kiedy 
bolszewicy stają u bram Warszawy, całe społeczeństwo jedno-
czy się do walki. Na chwilę zawieszone zostają spory polityczne 
i konflikty społeczne. Gdy 15 sierpnia pod Radzyminem trwały 
walki, w których ważyły się losy Europy, na południowo-wschod-
nich rubieżach stolicy walki toczyła 15 Wielkopolska Dywizja 

Piechoty, a w jej 60 pułku piechoty mię-
dzy innymi świeżo awansowany na stopień 
kapitana Franciszek Szyszka z Donatowa. 
W tym czasie, 14 Wielkopolska Dywi-
zja Piechoty, w której służyło szczególnie 
dużo mieszkańców Czempinia i okolic, po 
wielotygodniowym, ponad siedmiuset kilo-
metrowym morderczym  odwrocie przygo-
towywała się  do wykonania rozkazu Wo-
dza Naczelnego. Nie na darmo do zadania 
decydującego ciosu wybrano „poznań-
czyków” - stanowili w końcu elitę Wojska 
Polskiego, świetnie wyszkoleni w pruskim 
drylu, dobrze wyposażeni, nierzadko we-
terani okopów Wielkiej Wojny. 16 sierpnia 
ruszają znad rzeki Wieprz atakując połu-
dniowe skrzydło bolszewików stojących na 
przedmieściach Warszawy. Opór bolsze-
wików pod Maciejowicami złamał 15 pułk 
ułanów poznańskich. Dowódca plutonu 
w 3 szwadronie, podporucznik Stanisław 
Bartlitz z Czempinia bierze w tym miejscu 
odwet nie tylko za klęskę Kościuszki, ale 
być może również za poległego niespełna 
rok wcześniej brata Michała. Już następ-
nego dnia dawny drużynowy czempińskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Stefana Batore-
go a teraz porucznik w 56 pułku piecho-
ty Mieczysław Chudziński, dowodząc swą 
kompanią atakuje okopanego nieprzyjacie-
la i zmusza go do odwrotu biorąc jeńców 
i 2 karabiny maszynowe, za co odznaczony 
zostaje krzyżem Virtuti Militari. W zawieru-
sze Bitwy Warszawskiej, 21 sierpnia młody 
kapral Antoni Bródka, 23 letni rolnik z Piotr-
kowic, służąc w 15 pułku artylerii lekkiej 
przedostał się z narażeniem życia przez 
linię nieprzyjaciela przenosząc meldunek 
do dowództwa brygady. Trzy dni później 
zostanie śmiertelnie ranny i na początku 
września umrze w szpitalu w Łomży. Jaką 

siłę musiała mieć jego matka, gdy kilka miesięcy póź-
niej, przyjmując w salce parafialnej w Czempiniu przyznany mu 
pośmiertnie srebrny krzyż Virtuti Militari, wyrażała dumę. To tylko 
niektórzy z wielu zwykłych ludzi mieszkających w Czempiniu czy 
okolicznych wsiach, robotników, rolników, kupców, rzemieślni-
ków, ziemian, którzy 100 lat temu wraz z tysiącami im podob-
nych zatrzymali bolszewicką nawałę. I nie bez przesady można 
dziś zaryzykować stwierdzenie, że bez nich nasz świat wyglądał 
by inaczej. Dziś, dzięki kwerendom w archiwach czy też pamiąt-
kom wydobytym z rodzinnych szpargałów, przywracamy pamięć 
o zwykłych ludziach, którzy musieli się zmierzyć z niezwykłą hi-
storią. Pamiętajmy o nich… a może ktoś, będąc na czempińskim 
cmentarzu odwiedzi 18-letniego Michała czy też Antoniego, jego 
starszego towarzysza. KLhi

st
or
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Nasza Bitwa 
Warszawska

Kazimierz Raszewski

Mieczysław Chudziński
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Rozgrywki ligowe AS-ów zakończone!
Drużyny piłkarskie Uczniowskiego Klubu Sportowego  „AS” Czempiń zakończyły rozgrywki w sezonie 2019/2020. W minionym se-
zonie do rozgrywek organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przystąpiło sześć  drużyn piłkarskich „AS- a” Czempiń.  
Poniżej prezentujemy tabele końcowe, które prezentują bardzo dobre wyniki uzyskane przez naszych sportowców.

TRAMPKARZE:
Rocznik 2005-2006 liczy 15 zawodników trenują-
cych, zgłoszonych do rozgrywek ligowych.
Trenerem drużyny jest Szymon Wichtowski, trener 
z licencją UEFA A.

TABELA – I LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZ 
GR. 4

Młodzik
Rocznik 2007-2008 liczy 18 zawodników trenujących, zgłoszonych do rozgrywek li-
gowych.
Trenerem drużyny jest Maciej Marciniak - trener z licencją UEFA B. 

TABELA – I LIGA OKRĘGOWA MŁODZIK GR. 4

sport
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Orlik Starszy

Rocznik 2009 liczy 12 zawodników trenują-
cych, zgłoszonych do gry w OZPN Leszno.
Trener drużyny jest Zbigniew Kłos - trener 
z licencją UEFA B.

TABELA – II LIGA OKRĘGOWA ORLIK 
STARSZY GR. 13

Orlik Młodszy

Rocznik 2010 liczy 13 zawodników trenujących, zgłoszo-
nych do gry w OZPN Leszno.
Trener drużyny jest Przemysław Biernat trener z licencją 
UEFA B.

TABELA – I LIGA OKRĘGOWA ORLIK MŁODSZY GR. 9



re
kl

am
a

Żak Starszy i Młodszy

Rocznik 2011 liczy 8 zawodników trenujących, 
zgłoszonych do gry w OZPN Leszno.
Trener drużyny jest Przemysław Biernat trener 
z licencją UEFA B.

Rocznik 2012 liczy 12 zawodników trenujących, 
zgłoszonych do gry w OZPN Leszno.
Trener drużyny jest Maciej Marciniak trener 
z licencją UEFA B.

Drużyny Żaków Starszych i Młodszy w ramach 
rozgrywek OZPN Leszno wzięły udział w pię-
ciu turniejach, podczas których nie jest prowa-
dzona klasyfikacja.

Już od sierpnia rusza kolejny sezon ligowy. 
Nasz klub zgłosił do rozgrywek zespoły Junio-
ra Młodszego, Młodzika Starszego, Młodzika 
Młodszego, Orlika, Żaka Starszego oraz Żaka 
Młodszego. 
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