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Powszechny Spis Rolny
Burmistrz Gminy Czempiń
jako Gminny Komisarz Spisowy przypomina:

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – badanie realizowane co 10 lat we
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Spis Rolny to najważniejsze
badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem,
które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.
Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są
ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami
i nie bierzemy udziału w spisie.
Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach rolnych:
- osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie
samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji www.spisrolny.gov.pl,
- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym

przez rachmistrza telefonicznego,
- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym
przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo
rolne.
Aplikacja do samospisu jest dostępna na stronie spisrolny.gov.
pl i będzie aktywna przez cały okres trwania PSR czyli do 30
listopada.
Spisu można dokonać również w Urzędzie Gminy w Czempiniu
za pośrednictwem Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego – Magdaleny Głuchej – Napierała, po uprzednim kontakcie
celem omówienia terminu i zasad samospisu w okresie trwającej epidemii. Kontakt: 61 28 26 703 wew.115 lub m.napierala@
ug.czempin
Od 15 września pomocniczą metodą spisu jest wywiad telefoniczny, natomiast od 1 października przeprowadzany jest spis
bezpośredni, realizowany przez rachmistrza terenowego.
Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz! Spisz się przez Internet! UG

Aktualizacja studium
Oczekujemy na wnioski mieszkańców.
Trwają 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 właścicieli 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 min. 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
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Uczczono Pamięć
Ofiar i Bohaterów!
„A więc wojna! Od dziś wszystkie sprawy publiczne
i prywatne schodzą na plan dalszy (...). Cały wysiłek
narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym –
walka aż do zwycięstwa”
1 września 2020 roku minęła kolejna - 81. rocznica
agresji hitlerowskich Niemiec na II Rzeczpospolitą
i początku II wojny światowej. Dla uczczenia pamięci
Ofiar wojny i Poległych Żołnierzy Burmistrz Gminy
Czempiń Konrad Malicki oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czempiniu Maciej Głochowiak oddali
hołd składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem
na czempińskim Rynku.UG
Fot. UG

Przetargi gruntowe ogłoszone
przez Gminę Czempiń
Przetarg na dzierżawę gruntów
1. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów
rolnych położonych na terenie gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. o godz.
9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25.
Ważne!!! Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium gotówką na każdą pozycję przetargową oddzielnie
w kasie Urzędu Gminy w Czempiniu najpóźniej do 8 października 2020 r. do godz. 14:00 lub na konto: Gmina Czempiń Bank
Spółdzielczy Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000
0390 0003 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, telefonicznie tel. 61
2826703 wew. 117 lub 107

Przetarg na sprzedaż gruntów inwestycyjnych
2. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń –
STREFA INWESTYCYJNA.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. o godz.
9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu ul. ks. Jerzego
Popiełuszki 25.

Ważne!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/
Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, które powinno
znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 15 października
2020 r. (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu
wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25,
telefonicznie tel. 61 2826703 wew. 117 lub 107

Przetarg na sprzedaż gruntów rolnych
3. Sprzedaż gruntów rolnych przez Gminę Czempiń
Trwają prace związane z przygotowywaniem do
przetargu na sprzedaż ziemi rolnej będącej własnością Gminy Czempiń tj. działki: 90/18, obręb Stare
Tarnowo – pow. 1,0 ha oraz 224/6, obręb Stare Tarnowo – pow. 0,50 ha.
W Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży z podanymi cenami wywoławczymi działek rolnych.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tych nieruchomości oraz śledzenia informacji dotyczących późniejszego ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25,
telefonicznie tel. 61 2826703 wew. 117 lub 107. UG
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Zachęcamy do udziału w przetargach ogłaszanych przez Gminę Czempiń:

Pomoc finansowa gminie Hyżne
Gmina Czempiń udzieliła wsparcia finansowego podkarpackiej
gminie Hyżne, która ucierpiała w klęsce żywiołowej.
W związku z bardzo trudną sytuacją gmin województwa podkarpackiego spowodowaną skutkami powodzi, która dotknęła
te tereny w końcu czerwca 2020 roku, władze Gminy Czempiń
podjęły decyzję o wsparciu finansowym jednej z gmin, która
najbardziej ucierpiała w tej powodzi.
Żywioł w ciągu kilkunastu minut zmienił spokojnie płynące niewielkie potoki w rwące rzeki, które zabierały
ze sobą wszystko, co stało na ich drodze.
Mimo szybkiej reakcji służb, nie udało się
zapobiec ogromnym stratom, nie było na to
czasu.
W związku z tym, po zweryfikowaniu sytuacji finansowej poszczególnych gmin, które
ucierpiały w powodzi, wytypowana została
Gmina Hyżne, gdzie koszty odbudowy, czy
też remontów zniszczonych i uszkodzonych
10 km dróg gminnych oraz 25 przepustów
szacowane są na około 3 mln.
Gmina Hyżne jest liczącą około 7 tys.
mieszkańców gminą w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Z analizy sytuacji finansowej Gminy wynika, że
wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, będący formalnym kryterium oceny zdolności dochodowej gmin w Polsce dla Gminy Hyżne za 2018 rok wyniósł
zaledwie 796,51 zł (jest to około połowa średniej kwoty dochodu przypadającej na Mieszkańca Gminy Czempiń za ten sam
okres).

Solidaryzując się z osobami poszkodowanymi i władzami Gminy Hyżne Rada Miejska w Czempiniu, jednogłośnie, podczas
sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2020 roku postanowiła
udzielić w 2020 roku z budżetu Gminy Czempiń pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Hyżne w kwocie 50.000,00.
Cała ta suma zostanie przeznaczona na usunięcie skutków
klęski żywiołowej – remont dróg wewnętrznych uszkodzonych
przez powódź na terenie Gminy Hyżne.

- Choć Gmina Czempiń nie jest zamożna, też zmaga się z codziennymi problemami uważam, że solidaryzowanie się w obliczu
klęski jest naszą społeczną powinnością i moralnym obowiązkiem każdego z nas. Mam nadzieję, że nasza gmina nigdy nie będzie musiała o takową pomoc prosić – mówi Burmistrz Konrad
Malicki. UG

Wybory Zarządów Osiedli w Czempiniu
We wrześniu rozpoczęły się wybory zarządów osiedli na terenie miasta Czempinia na nową, 5-cio letnią kadencję. Dotychczas wybrano władze w czterech osiedlach.
Od 1 września 2020 roku Zarząd Osiedla Nr 4 w Czempiniu (ulice: Fryderyka Chopina, Marii Konopnickiej, Kręta, Adama Mickiewicza, Podgórna, Polna, Poznańskie Przedmieście, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Śremska, Stefana Żeromskiego) tworzą: Szymon Hirowski – Przewodniczący, Kamila Barszczewska – Wiceprzewodnicząca oraz członkowie: Aldona Chomska i Edyta Hirowska.
2 września 2020 roku Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 6 (ulice: X – lecia RKS – u, Dojazd, Jeździecka, Kościańskie Przedmieście,
Krańcowa, Kwiatowa, Przedszkolna, Przelot, Spółdzielców, Zachodnia) dokonało wyboru Zarządu w składzie: Lucyna Mikołajczak
– Przewodnicząca, Mateusz Sobkowiak – Wiceprzewodniczący, Adam Wagner – członek Zarzadu).
Zarząd Osiedla Nr 1 w Czempiniu (ks. Jerzego Popiełuszki, Długa, Kościelna, Krótka, Ratuszowa, Rynek, Pl. Zielony Rynek) ukonstytuował się w dniu 14 września 2020 roku w składzie Paweł Hirowski – Przewodniczący, Marta Przynoga – Wiceprzewodnicząca,
Bernadeta Roszak – członek Zarządu.
Zarząd Osiedla Nr 7 w Czempiniu – obejmujący zasięgiem terytorialnym ulice Malinowa, Rolna, Stęszewska, Tarnowska, Towarowa,
Wiatrakowa, Zaułek będzie działał w składzie: Damian Książyk – Przewodniczący, Zbigniew Kłos – Wiceprzewodniczący i Błażej
Marciniak – członek Zarządu.
Wybory w pozostałych osiedlach na terenie Czempinia odbędą się: 1 października 2020 roku o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Osiedle nr 2 – ulice: Kolejowa, Stanisława Kuczmerowicza, Floriana Marciniaka, Nowa, Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, Przytorze, Strumykowa, Wodna, Wspólna;
9 listopada 2020 roku o godzinie 18.00 w sali budynku po gimnazjum – ulice Borówko Stare, Dezyderego Chłapowskiego, Kasztanowa, Karola Kiełczewskiego, Maurycego Komorowicza, Parkowa, Sokolnicza, Józefa Wybickiego.
Na Osiedlu Nr 3 w Czempiniu zarządzone zostaną kolejne wybory z uwagi na fakt, iż 16 września 2020 roku na zebranie nie przybyła wymagana statutowo liczba osób. UG
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XXV sesja Rady Miejskiej

Posiedzenia
komisji
stałych Rady
Miejskiej

wydatków, adekwatnie do
ubytku dochodów zmniejszono natomiast o kwotę
219.617,11 zł na zadanie
polegające na budowie
ul. Wspólnej w Czempiniu oraz o łączną kwotę
454.609,00 zł zmniejszono plan wydatków
w jednostkach organizacyjnych Gminy po analizie
i prognozie ich wykonania.
Ponadto, dokonano aktualizacji załączników do
uchwały
stanowiących
o wydatkach majątkowych, dotacjach, porozumieniach z innymi jst.
W związku z bardzo trudną sytuacją gmin województwa podkarpackiego spowodowaną skutkami działań niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych w drugiej połowie czerwca br., Rada
Miejska w Czempiniu postanowiła o udzieleniu z budżetu gminy
Czempiń dotacji Gminie Hyżne w powiecie rzeszowskim w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków
żywiołu. Gminę Hyżne jako beneficjenta pomocy zaproponował Burmistrz Gminy Czempiń, który dokonał analizy sytuacji
poszkodowanych gmin biorąc pod uwagę zasobność poszczególnych gmin, skale poniesionych strat w mieniu komunalnym
oraz wielkość uzyskanej dotychczas pomocy z innych źródeł.
Rada Miejska w Czempiniu podjęła także uchwałę w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, z uwagi na zmianę przepisów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i zezwolenie
wydatkowania środków z funduszu alkoholowego w 2020 roku
na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podjęte zostały także uchwały
w sprawie uchylenia i zmian uchwał ze względu na
plany Gminy Czempiń dotyczące przeniesienia istniejącego boiska sportowego w Piechaninie na teren
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy
wiejskiej. Rada Miejska w Czempiniu zdecydowała
również o nadaniu nazwy ulica „Widokowa” drodze
wewnętrznej w Głuchowie. Ponadto Rada Miejska
w Czempiniu podjęła uchwałę w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czempiń oraz
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Czempiń w latach
2020 – 2024. UG
Fot. UG

15 i 17 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Czempiń odbyły się posiedzenia
komisji stałych Rady Miejskiej w Czempiniu. Dokonano analizy sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Czempiń za I półrocze 2020 roku oraz opracowano
wnioski do projektu budżetu gminy Czempiń na 2021 rok. Ponad to Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli wydatków z budżetu gminy na realizację zadań
z zakresu utrzymania zieleni i czystości w Gminie Czempiń, a Komisja Skarg,
wniosków i petycji rozpatrzyła skargę na Burmistrza Gminy Czempiń, którą uznano za bezzasadną. UG
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W dniu 27 sierpnia 2020
roku odbyła się XXV sesja
Rady Miejskiej w Czempiniu. Podczas obrad Rada
Miejska w Czempiniu dokonała zmian w budżecie
gminy Czempiń na 2020
rok, w wyniku czego dochody gminy Czempiń jak
i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 234.117,11
zł. Wśród najważniejszych
zmian dochodów należy
wymienić ich zwiększenie
o kwotę 114.044,00zł z tytułu zwrotu na podstawie
tarczy antykryzysowej składek ZUS w jednostkach gminy, które
spełniały odpowiednie kryteria. Dokonano również zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów
pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Czempiń
(35.000,00 zł), z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych w latach ubiegłych (8.000,00 zł), a także z tytułu
zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(23.996,00 zł) i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla
opiekuna (20.000,00 zł). Natomiast zmniejszeń w planie dochodów dokonano m.in. na podstawie umowy o dofinansowanie
zadania „Budowa ul. Wspólnej w Czempiniu” (o kwotę 219.617,11
zł w wyniku osiągniętych oszczędności przetargowych) oraz
na podstawie analizy realności wykonania dochodów
w jednostkach gminnych o łączną kwotę 215.540,00
zł (ubytki dochodów wywołane zamknięciem placówek oświatowych z powodu pandemii koronawirusa).
Po stronie wydatkowej dokonano niezbędnych przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono plan
wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli
i żłobków oraz na zwrot innym gminom kosztów pobytu dzieci z gminy Czempiń w przedszkolach innych
gmin, na wykonanie projektu przebudowy ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia, konserwację oświetlenia ulicznego, montaż automatyki do bram w budynku strażnicy OSP Czempiń
oraz na bieżące utrzymanie dróg. W związku ze
zwiększeniem planu dotacji zwiększono również plan
wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(23.996,00 zł) i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (20.000,00 zł). Plan

Burmistrz
Gminy Czempiń

ogłasza I przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych
będących własnością Gminy
Czempiń

Tereny
inwestycyjne
w Głuchowie
w pobliżu węzła S5

21 października 2020 r.
godzina 9:00
Sala sesyjna Urzędu
Gminy w Czempiniu
GŁUCHOWO - NR DZIAŁKI 80/6
POWIERZCHNIA 11092 M2
CENA WYWOŁAWCZA - 890 800, 00 ZŁ
WADIUM - 89 080, 00 ZŁ- PŁATNE DO DNIA
15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.czempin.pl w zakładce aktualności oraz pod
numerem telefonu 61 28 26 703 wew. 117 lub 107
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Budżet Obywatelski 2021

W 2019 roku powstała elektroniczna platforma
Budżetu Obywatelskiego Gminy Czempiń. Dzięki
temu w roku bieżącym, mimo stanu epidemii, wybory projektów do Budżetu Obywatelskiego mogły zostać przeprowadzone. Do dyspozycji
mieszkańców oddano 60 tysięcy złotych. Wpłynęło łącznie dziewięć projektów, z których jeden
został odrzucony podczas kontroli formalnej. Zakończono etap wstępnej weryfikacji projektów.
Do 16 października 2020 roku opublikowana zostanie oficjalna lista projektów poddanych pod
głosowanie w kolejności ustalonej w drodze losowania. Zgodnie
z § 9 pkt 4 Uchwały nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie przeprowadzenia szczególnej
formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego, czynność losowania odbywa się publicznie a nagranie z jej przebiegu zostanie wyemitowane na stronie internetowej gminy.
Już dziś przedstawiamy wstępne listy projektów zgłoszonych
w Budżecie Obywatelskim Gminy Czempiń 2021.

Projekt mały – Kwota 12 tysięcy złotych

Projekt duży – Kwota 48 tysięcy złotych

- Taras przy nowo powstałej Świetlicy Wiejskiej w Piechninie - taras zapewni możliwość integracji mieszkańców na
świeżym powietrzu.

samorząd

- budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach
UKS "AS" Czempiń - projekt polega na budowie piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS"
Czempiń o wymiarach 24m x13 m. Celem budowy boiska
jest zwiększenie atrakcyjności zajęć podczas treningów
UKS "AS" Czempiń. Na boisku będzie można grać w mini
piłkę nożną oraz mini siatkówkę plażową. Boisko to służyć
będzie zawodnikom klubu, uczniom Szkoły Podstawowej
w Czempiniu oraz wszystkim mieszkańcom.
- Oświetlenie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Piechaninie - zamontowanie lamp solarnych na placu zabaw
w Piechaninie ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w okresie jesienno - zimowym.
- Adaptacja garażu strażnicy w Słoninie na szatnie oraz pomieszczenia socjalne biurowe - projekt zakłada zmianę
sposobu użytkowania garażu, zostanie podzielony na dwie
części. Pierwszą częścią będą szatnie, a drugą pomieszczenia socjalno-biurowe z aneksem kuchennym.

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czempiń poprzez rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie Ochotnicza Straż Pożarna w Słoninie powstała w 1943 roku. Jej
głównym zadaniem jest ochrona zdrowia, życia i mienia mieszkańców regionu. Projekt zakłada budowę większego garażu dla
wozu strażackiego. Obecny garaż zostanie przekształcony na
szatnie i część socjalną. Projekt ten pozwoli na dalszy rozwój
i lepsze czuwanie nad bezpieczeństwem regionu. Dynamiczny
rozwój jednostki sprawił, że brakuje miejsca.
- SKATEPARK - strefa aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży - projekt dotyczy utworzenia obiektu sportowego- skateparku. Jest to miejsce do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx, hulajnogach. Stworzenie publicznego, dostępnego
dla wszystkich skateparku, gdzie młodzież i dzieci mogliby aktywnie wypoczywać, rozwijać przy tym swoje pasje. Miejsca,
które jednocześnie będzie sprzyjać integracji rówieśniczej.
- Budowa systemu automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempiń - celem projektu jest wybudowanie
systemu automatycznego nawadniania na płycie głównej boiska piłkarskiego UKS "AS" Czempiń. Aktualnie boisko nie posiada urządzeń do nawadniania, a stan jakościowy boiska zależy
od warunków pogodowych. System nawadniania jest niezbędny do utrzymania właściwej jakości murawy na boisku,
która wpływa na warunki oraz bezpieczeństwo dzieci
podczas treningu.
- Plac treningowy Street Workout dla młodzieży i dorosłych - kalistenika to ćwiczenia z wykorzystaniem masy
własnego ciała. Taka forma aktywności fizycznej pozwala
harmonijnie rozwijać wszystkie partie mięśniowe, poprawia samopoczucie, redukuje nadmiernej tkanki tłuszczowej, wpływa na koordynację ruchową wykorzystując naturalny ruch człowieka. To tylko kilka z wielu zalet, które są
całkowicie za darmo. Nie trzeba płaci za karnet ani tracić
czasu na dojazd.
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Głosowanie na wybrane projekty rozpocznie się 25 października i potrwa do 3 listopada 2019 roku. Odbywać się
będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej dedykowanej budżetowi
obywatelskiemu Gminy Czempiń https://czempin.budzet-obywatelski.org/. Na czas głosowania zorganizowane
zostaną miejsca z publicznym dostępem do Internetu.
Serdecznie zachęcamy do głosowania!!! UG

Badania archeologiczne w Czempiniu
Rewitalizacja miasta Czempinia trwa. Projekt obejmuje teren
dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy
rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz uzupełniająco infrastrukturę drogową. W każdym z tych obszarów widać już postępy
prac. Toczą się także prace,
których gołym okiem nie widać, mimo że są one również
ważne.
Mianowicie, z uwagi na fakt,
że inwestycje znajdują się
w strefie ochrony konserwatorskiej, równolegle z postępem prac, prowadzony jest
nadzór archeologiczny. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo, że podczas
prowadzenia prac ziemnych
natrafi się na obiekty archeologiczne,
które będą wymagały ratowniczych badań wykopaliskowych. Podczas wykonywania robót ziemnych pod nowe inwestycje, odkrywamy te historyczne.
Oprócz pozyskanych w toku badań artefaktów, zyskujemy bezcenną wiedzę
historyczną. Stanowi to swoisty efekt
dodany do prowadzonych prac i uzupełnienie rewitalizacji miasta.
Z prac przeprowadzonych przed plebanią przy ul. Kościelnej (szerzej o tych
badaniach pisaliśmy w artykule z dnia 15
kwietnia 2020 www.czempin.pl) zostało
już sporządzone sprawozdanie. Badania
archeologiczne na tym obszarze podjęto w celu zweryfikowania
terenu w związku z planowaną w sąsiedztwie inwestycją,
a ewentualne obiekty mogły się znaleźć w kolizji z trasą inwestycji.
W efekcie dokonano odkrycia na głębokości około 3 metrów
znaleziono reliktów budynku, które powiązano z dawnym budynkiem probostwa. Po natrafieniu na konstrukcje murowane,
przystąpiono do ręcznego oczyszczania muru, chcąc określić
jego zasięg. Mechanicznie poszerzono też zasięg wykopów
w celu odsłonięcia jak najdłuższego przebiegu muru i dotarcia
do ewentualnych narożników. W wyniku prowadzonych prac
wykopaliskowych udało się określić przebieg wewnętrznego
lica muru i tym samym "wejść" do wnętrza budynku, a następnie
ustalić położenie drzwi wejściowych. Na podstawie dostępnych
planów miasta Czempinia (np. Schirmer, 1793 rok) oraz wykonanych pomiarów geodezyjnych można niemal z całą pewnością stwierdzić, że obiekty odsłonięte w wykopie faktycznie są
pozostałością po murach probostwa, pobudowanego w tym
miejscu w 1845 roku, jednakże co ciekawe częściowo na bazie
murów pochodzących z XVII wieku, czyli stanowiących element
jeszcze starszego obiektu o nieznanej funkcji. Probostwo spłonęło w 1945 roku, a jego pozostałości zostały rozebrane po
wojnie. Niewykluczone zresztą, że stanowiły rezerwuar materia-

łu budowlanego na potrzeby nowej plebanii, której budowę
ukończono w 1948 roku i istniejącej do dziś.
Ponadto, poprzez tradycyjną archeologiczną eksplorację ręczną
i przy użyciu detektora metali, wydobyto 99 fragmentów
ceramiki użytkowej, 11 fragmentów kafli piecowych, 6
fragmentów naczyń szklanych, 6 numizmatów (4 na
stan obecny nieczytelne), 1
nieidentyfikowalny przedmiot
z brązu (ozdoba/medalik?)
z motywem XVIII – wiecznej
peruki, egzemplarze ceramiki
budowlanej oraz mosiężny
zamek do drzwi z zachowanymi klamkami i zdobionymi
szyldami (prawdopodobnie
XIX wiek - brak analogii typologicznej, w trakcie wstępnej konserwacji).
Wydobyte obiekty zostały zinwentaryzowane geodezyjnie, sfotografowane i opracowane we wspomnianym sprawozdaniu.
W najbliższym czasie teren przy kościele zostanie odtworzony, jednakże w nieco zmienionej formie by zasygnalizować dokonane
odkrycie.
Również na Zielonym Rynku dokonano ciekawych odkryć. Podczas realizacji jednego

z wykopów natrafiono na pozostałości studni, której cembrowina wykonana została z drewna, a wyższe partie z kamienia.
Zgodnie z metodologią prowadzenia badań archeologicznych
tego typu obiektów, drewniane pozostałości po studni zostały
przekazane do badań dendrochronologicznych celem ustalenia,
w jakim okresie zostały ścięte drzewa, z których wykonano
cembrowinę, a tym samym dookreślenia wieku, z którego pochodzi obiekt. Badania wykazały, że drewno pochodzi 1595
roku.
Prace archeologiczne na Zielonym Rynku potwierdziły, że od
wielu wieków środkowa część tego terenu nie była zabudowana, gdyż podczas prowadzonych robót budowlanych nie natra-
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fiono na pozostałości zabudowań. Jednakże widać ślady
oddziaływania sąsiedniego osadnictwa na ten teren sąsiedniego osadnictwa, gdyż natrafiono m.in. na składowisko gliny oraz pozostałości niewielkiego i bliżej nieokreślonego
obiektu w postaci posadzki glinianej z licznymi fragmentami
ceramiki oraz kafli piecowych, głównie z korpusów pieców
z okresu XV- XVIII wieku, kiedy Czempiń był „w rozkwicie”.
Nadzór archeologiczny i ewentualne dalsze badania będą
realizowane aż do zakończenia wszystkich robót budowlanych. Planuje się, że najciekawsze artefakty, stanowiące
świadectwo kultury materialnej, wydobyte podczas prac
związanych z rewitalizacją, zostaną zaprezentowane podczas wystawy tematycznej w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA. UG

Fot. UG

Czy nastąpi powrót połączenia kolejowego
na linii Czempiń - Śrem?

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął, po konsultacjach społecznych, listę projektów stanowiących wielkopolskie
propozycje do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Lista została przekazana stronie rządowej. Łączna wartość wszystkich
projektów, które zostały zgłoszone wynosi niemal 6,5 mld złotych.
Wśród 17 wielkopolskich projektów znajduje się punkt mówiący
o poprawie dostępności obszarów wykluczonych komunikacyjnie, dotyczący inwestycji niezbędnych do przywrócenia pasażerskiego ruchu kolejowego na nieczynnej linii kolejowej: Czempiń – Śrem - z szacunkową wartością projektu wynoszącą 200
mln zł.
Inwestycje zawarte w Krajowym Planie Odbudowy mają służyć
przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak, aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę
zrównoważonego i stabilnego wzrostu. Ocena projektów będzie
dokonana jesienią bieżącego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej, działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość projektu Linia
Śrem – Czempiń stanowi około 21- kilometrowy odcinek linii

kolejowej nr 369 Mieszków – Czempiń. Linia ta wybudowana
została w 1885 roku, a w roku 1995 roku zawieszono na niej
przewozy pasażerskie. W 2002 roku Zarząd PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podjął uchwałę w sprawie likwidacji odcinka linii
kolejowej 369 Śrem – Czempiń, a następnie zbędne mienie
przekazał do zasobów PKP S.A. w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji.
Koncepcja wznowienia ruchu kolejowego na odcinku Czempiń –
Śrem jest zasadna. Co więcej, w kontekście gwałtownego rozwoju aglomeracji poznańskiej - nawet pożądana. Mieszkańcy
Czempinia niejednokrotnie sygnalizowali potrzebę połączenia ze
Śremem, który jest dla nas ośrodkiem istotnym tak gospodarczo
jak i społecznie. Przywrócenie funkcjonowania transportu na trasie kolejowej Czempiń - Śrem to dobre rozwiązanie, które na
pewno przyniesie wymierne korzyści.
Dla każdego miasta rozwój szeroko pojętej komunikacji sprzyja
bowiem jego ogólnemu rozwojowi. Zyskujemy dzięki temu komunikację do miejsca pracy, czy nauki, a także kolejne, dogodne
połączenie z Poznaniem. Czempiń ponownie, po latach, stanie
się miejscem przesiadki dla podróżnych z kierunku Śremu, udających się w stronę Wrocławia.
- Mam świadomość, że zwiększenie natężenia ruchu kolejowego
będzie stanowiło utrudnienie dla komunikacji samochodowej, ze
względu na częstość zamykania przejazdu kolejowego, dlatego
też rozbudowa linii kolejowej powinna być połączona z budową
obwodnicy miasta Czempinia. W związku z tym zgłosiliśmy taką
uwagę do Krajowego Planu Odbudowy – mówi Burmistrz Konrad
Malicki.
Oprócz mieszkańców Czempinia i Śremu z połączenia będą
korzystać również mieszkańcy gmin położonych w pobliżu trasy, czyli Brodnicy, Książa, Dolska, Gostynia i Krzywinia. W związku z powyższym w czerwcu 2019 roku pomiędzy gminami podpisane zostało Porozumienie Partnerskie w sprawie współpracy
w zakresie rewitalizacji połączenia kolejowego Śrem – Czempiń. Postanowiono podejmować nowe inicjatywy prowadzące
do rewitalizacji połączenia kolejowego Śrem – Czempiń i stworzenia tym samym efektywnego połączenia komunikacyjnego
ww. gmin ze stolicą Wielkopolski. UG
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Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
w czempińskich szkołach
Z licznymi obostrzeniami, w maseczkach, z zachowaniem dystansu - tak w czempińskich szkołach blisko 1000 uczniów 1
września rozpoczęło nowy rok szkolny 2020/2021. Tradycyjne,
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z apelem zorganizowano
jedynie dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Czempiniu
oraz Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Podczas uroczystości
pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i uroczyście zostali pasowani
na ucznia.
Pozostali uczniowie dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa poszczególnych roczników przychodzili na określone godziny i spotykali się tylko z wychowawcami. W trosce o wspólne
bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców w szkołach wdrożone zostały procedury funkcjonowania
w okresie pandemii, opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministra Edukacji Narodowej.
Czas zatem znów zasiąść w ławkach szkolnych. To dla Was początek drogi, więc z pewnością czujecie radość, ale i może trochę tremę, bo zawsze
to co nowe wywołuje w nas mieszane emocje. Jestem jednak pewien, że już po kilku dniach poczujecie się szkole jak w domu. Niech szkoła będzie dla
was miejscem rozwijania pasji, talentów i nabywania
nowych umiejętności – mówił podczas inauguracji roku szkolnego Konrad Malicki Burmistrz Gminy
Czempiń.
Wszystkim uczniom, pracownikom oświaty oraz rodzicom ży-

czymy spokojnego, bezpiecznego i pełnego sukcesów
roku szkolnego 2020/2021. UG
Fot. UG

Dzień Przedszkolaka na czempińskim Rynku

oświata

21 września 2020r. na Czempińskim Rynku było gwarno i wesoło
za sprawą 100 przedszkolaków,
którzy spotkali się, aby świętować
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Organizatorem wydarzenia
było Przedszkole Samorządowe
w Czempiniu, pod patronatem
Burmistrza Gminy Czempiń.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy Czempiń Pan
Konrad Malicki, Dyrektor Centrum Kultury Czempiń Pani Katarzyna Hohorek oraz
Przewodnicząca Rady
Rodziców Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Pani Mirosława
Kostańska. Liczne Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego reprezentowała Pani Wicedyrektor Marta Złota- Barłożyk oraz wychowawcy
i opiekunowie 6-latków. Na płycie Rynku zebrali się
mieszkańcy miasta oraz członkowie rodzin wychowanków przedszkola.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Pani Honorata Ruszkowska oraz zaproszeni
goście złożyli przedszkolakom życzenia z okazji ich
święta, podkreślając jednocześnie ogromne zna-

czenie edukacji przedszkolnej
dla rozwoju dziecka.
Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało
„Przegoń wirusa”, o czym poinformowali widzów przedszkolacy, prezentując scenkę
pt.: „Smile”. Dzieci uświadomiły wszystkim, że ich uśmiech
ma wielką moc i może dodać
otuchy, a nawet „przegonić”
wirusa?! Recytując wiersze
i śpiewając piosenki, najmłodsi
prezentowali zasady bezpieczeństwa zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.
Włodarz miasta wręczył wychowankom Przedszkola Samorządowego w Czempiniu
symboliczne klucze do bram miasta i tym samym na jeden
dzień „oddał władzę” w ręce przedszkolaków.
Przy dźwiękach piosenki „Jeszcze będzie dobrze”, mali mieszkańcy Czempinia wypuścili w niebo zielone baloniki – symbol
nadziei. Na koniec słodkie niespodzianki z rąk Pana Burmistrza oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, życzenia zdrowia i uśmiechu, a następnie kontynuowanie świętowania we
wszystkich oddziałach Przedszkola Samorządowego….
To był dzień pełen emocji i wrażeń.MS
Fot. UG
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Wszystko ZA-GRA-ŁO, czyli aktywne wakacje

kultura

Te wakacje były inne od poprzednich... Bez zaplanowanych
wcześniej warsztatów, wspólnych gier i zabaw w siedzibie Centrum Kultury, czy w Bibliotece Publicznej. Bez dużych koncertów. Dożynek. Bez Turnieju Wsi…
Były za to aktywne. Spędzone na świeżym powietrzu. Przez dwa
letnie miesiące Centrum Kultury Czempiń rezydowało
na czempińskim targowisku, gdzie 1 lipca wystartowała strefa rekreacji, działań kulturalnych i artystycznych
WSZYSTKO GRA. Do 28 sierpnia, codziennie od
poniedziałku do piątku, mali i duzi mieszkańcy gminy oraz ich goście spędzali czas. Skorzystało z niej
ponad 160 dzieci.
Strefa inspirowała do międzypokoleniowych gier
i zabaw, ale również spokojnego relaksu, na przykład
z książką, albo do wspólnych rozmów w otwartej przestrzeni. Była miejscem zorganizowanym, zapraszającym do kreowania lokalnej rzeczywistości, ale jednocześnie takim, które nie obligowało do konkretnych
działań – wystarczyło przyjść, by wspólnie być. Strefa
została tak pomyślana, by każdy mógł sam lub w zespole zaprzyjaźnionych osób organizować sobie czas,
bazując na przygotowanych miejscach i materiałach.
Możliwości było wiele. A to plenerowe gry planszowe, wielkie warcaby z pionkami z butelek po wodzie,
strefa malucha z torem przeszkód do pokonania, kolorowe drewniane rybki do złowienia, różnego rodzaju piłki, ringo, bumerangi, hula hopy. A to boisko do
badmintona, hokeja na trawie, sprzęt do speed balla
oraz inne akcesoria sportowe. Dodatkowo, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, pojawiała się fińska gra
molkky, duże drewniane bierki i kolorowe mega klocki
oraz wafle, które cieszyły się ogromną popularnością.
Powstały niesamowite budowle a dzieci zaprezentowały kreatywne podejście do pracy architekta i budowlańca. Udało nam się też stworzyć przestrzeń do
twórczych działań – tablice do rysowania w różnych
kształtach – kwiatki, chmurki, domek, słoń, kotek…
Razem z dzieciakami zbudowaliśmy też muzyczną
instalację – WASZYSTKOGRAJ – z wykorzystaniem
rur pcv, puszek, pojemników, kapsli…, na której grały
i dzieci, i dorośli, i wiatr… Stoliki, fotele i krzesła oraz
lampiony, które zakupiliśmy, pozwoliły stworzyć kawiarniany klimat podczas koncertu, spotkania z podróżnikami, czy próby czytania Balladyny.
W piątki po południu Roksana Ladra uczyła tańca dzieci i dorosłych. Wieczorami w kinie letnim do
obejrzenia były „Zegar czarnoksiężnika”,
„Szpieg który mnie rzucił”, „Patryk”, „Raz
się żyje”, „Czwarta władza”, „Robin Hood
początek”, „Dziewczyna z pociągu”.
Sierpniowe, środowe popołudnia upływały na twórczych działaniach i warsztatach kreatywnych. Powstały między
innymi klamerkowe stworki i samoloty,
letnie wianki.
20 sierpnia Strefę wypełniły cudowne dźwięki. Podczas recitalu Agnieszki
Szymńskiej można było usłyszeć utwory
ze znanych i lubianych musicali, operetek i oper…
Koncert poprowadził i komentarzem opatrzył,
Paweł Drozda. A we wtorek, 25 sierpnia odbyło się pierwsze plenerowe spotkanie biblioteczne
z podróżnikiem. Bartek Wrzosek, wspólnie z żoną

Agnieszką podróżował VENERĄ, czyli Volkswagenem T2 z 1972
roku, po Ameryce Północnej i Środkowej. Z humorem i w bardzo ciekawy sposób przedstawił, jak wygląda życie w trasie
i przez pokaz slajdów, pełen niesamowitych zdjęć, na pewno
niejednego zachęcił do podróżowania.
28 sierpnia, w samo południe, do Czempinia zawitał Teatr
lalkowy dla dzieci Vaska z Torunia ze spektaklem "Trzy świnki". Były też oczywiście tytułowe trzy świnki: Damcia - modnisia i elegantka, Wzorcia - mól książkowo-komputerowy
i Chrumcia - brudas i obżartuch. Był i wilk, który tym razem
okazał się pokornym, sympatycznym, ceniącym ład i porządek. Było sporo zabawnych sytuacji, muzyki i piosenek.
I oczywiście były dzieci, które mimo niepogody przyszły na
targowisko, rozsiadły się na zaaranżowanej pod daszkiem
widowni i dały się porwać tej bajkowej historii z ekologicznym przesłaniem. KW
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„Mała książka – wielki człowiek”, czyli w czempińskiej
bibliotece rosną czytelnicy!
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kultura

Biblioteka Publiczna w Czempiniu im. Czesława Przygodzkiego przyłączyła się do tegorocznej edycji programu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki.
Akcja skierowana jest do mieszkańców gminy z roczników 2014-2017, a jej głównym celem,
zaszczepienie w dziecku miłości do książek – daru na całe życie.
W ramach realizacji programu nasze pociechy, z określonych wyżej roczników, po odwiedzeniu biblioteki otrzymają „Wyprawkę czytelniczą”, czyli książeczkę z pierwszymi czytankami, broszurę dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika, a za każdą wizytę zakończoną
wypożyczeniem książki nagrodzony zostanie naklejką „czytacza”, która będzie
mógł wkleić na swoją kartę. Jeśli dziecko nie posiada konta w naszej książnicy,
nic nie szkodzi. Zapisanie go zajmie tylko chwilę, a dzięki temu stanie się
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Mamy nadzieję, że jest to tylko
pierwszy krok, a pozostanie czytelnikiem na całe życie.
Zachęcamy serdecznie rodziców, wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym, do
odwiedzenia Biblioteki przy ulicy Parkowej i wzięcia udziału w projekcie. Dla
malucha może być to ciekawa przygoda, zyska nowe umiejętności kulturowe,
nauczy się podejmować samodzielne decyzje przy wyborze książek, a dla
rodziców
to przecież sama przyjemność towarzyszyć im w ważnych chwilach i przeżyciach. MD

Była intryga, miłość, zazdrość,
która doprowadziła do zbrodni,
a która zagościła w naszej
bibliotece wraz z kolejną
odsłoną Narodowego Czytania.
Czytała Polska, czytał cały
Świat i czytaliśmy My: bibliotekarze, czytelnicy, klubowicze DKK, dzieci i dorośli. Ci
najmłodsi z ogromnym
przejęciem wczuli się swoje role.
Stawili się wszyscy, którzy pragnęli choć na chwilę, oderwać
się od rzeczywistości. Wspólne, głośne czytanie daje dużą
radość, powoduje wzrost adrenaliny, a do tego urozmaicone
małą niespodzianką książkową oraz słodkościami z maliną
umiliło nam sobotnie popołudnie.
Wszystkim biorącym udział jeszcze raz gorąco dziękujemy i już
dziś zapraszamy na kolejne czytanie 2021. MN
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„Bo widzisz, siostro, że ten dzbanek,
To moje szczęście, mój mąż, mój
kochanek,
Moje sny złote i mój ślubny wianek,
I wszystko złote……”

Tajemnice Zabytkowego Cmentarza
Ewangelickiego

historia

Jednym z najstarszych zabytków w naszym mieście jest, znajdujący się przy ulicy Poznańskie Przedmieście zabytkowy
cmentarz ewangelicki, założony w drugiej połowie XVIII wieku
na terenie wsi Borówko. Dzięki podejmowanym, między innymi
przez SPiSZCz działaniom, miejsce to powraca na mapę miasta, stając się źródłem wiedzy o życiu mieszkańców innego wyznania żyjących i tworzących organizm miejski. Dotąd udało się
ustalić miejsca pochówków m.in. trzech burmistrzów Czempinia, pełniących tę funkcję w XIX wieku (Wende, Brust, Schwarkopf) oraz pierwszego pastora gminy ewangelickiej utworzonej
w 1856 roku, Widemana. Było to możliwe dzięki odnalezieniu
fragmentów zniszczonych tablic nagrobnych znajdujących się
pod grubą warstwą ziemi.
W bieżącym numerze PULSu CZEMPINIA przedstawimy jedno
z ciekawszych odkryć, dokonanych przez Michała Szulca w 2012
roku oraz historię z nim związaną. Pokażemy przy tym, jak
żmudne są często dociekania – od fragmentów tablic, ukrytych
pod ziemią do odtworzenia, choćby wycinków historii życia
konkretnych osób i rodzin.
Fragmenty tablic przeleżały osiem lat. Były tylko roztrzaskanymi kawałkami piaskowca. Dzięki utworzonemu w 2011 roku Cyfrowemu Archiwum Czempinia, możemy do tych kawałków
dopisać historie konkretnych ludzi. „Żona nauczyciela Rosalie,
urodzona 28 Mai 180?” – tyle można było odczytać z tablicy
oraz „Otilie Emilie Gra… urodzonej 9 March 1879 zm.31 Mai
1???”. Pierwszą i najważniejszą kwestią było znalezienie aktu
zgonu Otilie Emilie (łatwiejsze byłoby odnalezienie aktu urodzenia, ponieważ zachowała się kompletna data – lecz niestety takiego nie było w żadnym archiwum). Po intensywnych
poszukiwaniach znalazł się akt zgonu wypisany 2 czerwca 1879
roku.
Emilia Otylia Grams była córką Juliusza Gramsa i jego żony
Augustyny z.d. Slocht. Zmarła po niecałych trzech miesiącach
od urodzenia. Kim zatem była żona nauczyciela Rosalie?
W tym wypadku pomógł nam trop miejsca urodzenia Emilii Otyli. Przyszła na świat w Komornikach pod Poznaniem, należących w tamtym czasie do urzędu cywilnego w Wirach, gdzie znajdował
się jej akt urodzenia.
Idąc za tym śladem wystarczyło przejrzeć akty
zgonów i odnaleźć Rozalię, która zmarła 29 marca
1878 roku, w wieku 78 lat, a fakt ten zgłosił jej syn,
Juliusz Grams.
I tutaj, aby potwierdzić tę datę należało odnaleźć
akt urodzenia, który znajdował się w aktach Parafii Ewangelickiej w Pobiedziskach. Faktycznie, pod
datą 23 maja 1800 roku, widniejącą na tablicy, był
wpis dotyczący Rosalii.
Na tym jednak nie koniec tej historii. Dzięki archiwom możemy prześledzić kim była, skąd pochodziła rodzina Grams, kiedy przywędrowała do
Czempinia i gdzie mieszkała. Juliusz Grams kupił
grunt pomiędzy dzisiejszymi ulicami Długą a ks.
Jerzego Popiełuszki w 1866 roku. Na nim znajdowały się trzy domy, w tym jeden, z pięknym wykuszem przedstawiony na pocztówce powyżej.

Możemy też pokusić się o rozszyfrowanie osób stojących
w drzwiach na najstarszej pocztówce. Będą to przypuszczalnie:
Natalia Weber z.d. Grams, siostra Emilii Otyli oraz wnuczka Rosalii i jej mąż, Albert Weber, przyszły burmistrz Czempinia, który zapewne zbudował ten dom.
Co ciekawe, po opublikowaniu wpisu z tą historią na profilu
pl.facebook.com/ZabytkowycmentarzCzempin (gdzie znajduje
się więcej zdjęć) pojawił się komentarz sugerujący, że nagrobek nauczyciela Gotfrida Gramsa, wywieziony w latach 80-tych
do Lapidarium w Orzeszkowie należał do męża Rozalii. Udało
się nam potwierdzić tę tezę. Tablice nagrobne małżeństwa zostały rozdzielone, jedna pozostała w Czempiniu, druga trafiła
do Orzeszkowa. A ich historię zapomnianą od lat, udaje się teraz odtworzyć. Może warto postarać się, aby tablice wróciły na
swoje miejsca upamiętniając w ten sposób mieszkańców naszego miasta?
Odtwarzanie po latach historii miasta, ludzi ze zdjęć, pocztówek
czy fragmentów tablic nagrobnych oraz dokumentów okazuje
się być niezwykle pasjonujące.
Starszy Czempiniak
katwie
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ChampionMan Duathlon Czempiń- musimy
poczekać na piątą jubileuszową edycję
Rok 2020 miał być kolejnym
wyjątkowym rokiem w historii
ChampionMan
Duathlon
Czempiń.
Przez kilka lat udało się zbudować
imprezę
kultową
w skali kraju, na którą przyjeżdżają zawodnicy
zarówno
z czołówki polskich zawodników PRO ale także całe rzesze bardzo mocnych amatorów odwiedzających nasze
miasto z najodleglejszych rejonów Polski.
Po sukcesie organizacyjnym
w 2019 jakim było przeprowadzenie pierwszych historycznych mistrzostw Polski w duathlonie na dystansie średnim 10
km biegu- 60 km na rowerze i 10 km biegu Polski Związek
Triathlonu ponownie jednogłośnie przyznał Czempionowi organizacje imprezy mistrzowskiej w roku 2020.
Także zawody dla dzieci ChampionKids duathlon, które są
uznawane za najlepiej zorganizowane w kraju miały uzyskać
wyższy status i w planach było zainaugurowanie czempińskimi
zawodami Młodzieżowej Wojewódzkiej Ligi Triathlonu i Duathlonu.
Miała to być piąta jubileuszowa edycja i oprócz aspektów sportowych planowane było zorganizowanie wielu wydarzeń i atrakcji dodatkowych.
Niestety w związku z nieustającą pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami nie było możliwości zorganizowania
czempińskich zawodów i 5. jubileuszową edycję ChampionMan
Duathlon Czempiń przełożyliśmy na nowy termin: 7- 8 maja 2021.
W 2021 roku po raz drugi przeprowadzone zostaną Mistrzostwa Polski w duathlonie na dystansie średnim 10km biegu-60km na rowerze
i 10 km biegu.
Championman Duathlon Czempiń 2021 to
oczywiście nie tylko mistrzostwa Polski na Dystansie Średnim, to tradycyjnie także Sprint
(5km biegu-20km na rowerze-2,5km biegu) i zawody duathlonowe dla dzieci ChampionKids
Duathlon, podczas których wspólnie ze Stowarzyszeniem Jasiek prowadzona jest co roku akcja charytatywna.
Championman Duathlon Czempiń od początku
jest wyjątkowy na polskiej scenie multisportowej. W roku 2016 w Czempiniu po raz pierwszy
w naszym kraju, zorganizowaliśmy zawody duathlonowe na dystansie 10km bieg-60km rower-10km bieg, w konwencji bez draftingu. Dodatkowo został rozegrany dystans Sprint (5km
bieg-20 km rower-2,5 km bieg) .Wówczas w obu
dystansach wystartowało prawie 400 osób.
Liczba ta była imponująca w porównaniu z innymi, szosowymi duathlonami organizowanymi

wówczas w Polsce. Do
współpracy zaprosiliśmy legendę polskiego triathlonu –
Jerzego Górskiego, który jest
z nami do dziś, wspiera nas
organizacyjnie i wita na mecie
każdego Championmana.
Rok 2017 przyniósł dalszy rozwój imprezy. Zawody odniosły ogromny sukces i potwierdziły, że Championman
jest bardzo popularny wśród
zawodników z całej Polski.
Jak się okazało były to największe zawody duathlonowe
jakie dotychczas odbyły się
w Polsce i jedne z większych
w Europie. Łącznie w zawodach dla dorosłych i dzieci wystartowało prawie 900 osób!
W roku 2018 Championman ugruntował pozycje największego
i najlepiej zorganizowanego duathlonu w Polsce, a 1200 osób
które wystartowało w zawodach dla dorosłych i dzieci plasował
Championmana wśród największych imprez duathlonowych na
świecie, przewyższając liczebnością uczestników, większość tak
prestiżowych zawodów duathlonowych, jakim są zawody z serii
POWERMAN, czyli duathlonowego odpowiednika Ironmana
w triathlonie. Mimo dużej ilości zawodników udało się zachować
piknikową i rodzinną atmosferę zawodów z wieloma atrakcjami
dodatkowymi: koncerty miejscowych wykonawców, projekcja
filmu „ Najlepszy” i spotkanie z Jerzym Górskim. Expo, Koncert
zespołu Luxtorpeda.
Rok 2019 i czwarta edycja zawodów Championman Duathlon
Czempiń na zawsze zapisze się w kartach historii polskiego
multisportu. Pierwszy raz bowiem w historii, odbyły się w Polsce
Mistrzostwa w duathlonie na Dystansie Średnim w konwencji
bez draftingu (zakaz jazdy na etapie rowerowym w grupie).
Było to także odwołanie się do historii duathlonu w ogóle, ponieważ właśnie na podobnym dystansie odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Świata w duathlonie, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku, w Palm Springs, wówczas
było to 10km -62km- 10 km . Zwyciężył w nich Amerykanin
Keny Sousa – pierwsza wielka gwiazda wśród multisportowców.
W Czempiniu pierwsze historyczne tytuły mistrzowskie na dystansie średnim bez draftingu po wspaniałej walce zdobyli Łukasz Kalaszczyński i Małgorzata Otworowska.
ChampionMan Duathlon Czempiń to wydarzenie na najwyższym poziomie organizacyjnym, który można osiągnąć tylko
przy wsparciu licznych sponsorów i partnerów. W tym przede
wszystkim Gminy Czempiń jako Partnera Strategicznego.
Wierzymy, że piąta edycja dojdzie do skutku w wyznaczonym
terminie i dostarczy ponownie niezapomnianych wrażeń
wszystkim startującym, a także rodzinom i kibicom.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na Championman Duathlon
Czempiń 2021
Konrad Malicki Burmistrz Gminy Czempiń
Izabela i Piotr Lisieccy PonoKai Sport & Event
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Mistrzostwo Wielkopolski
dla Kamila Kostyka!
12 września w Poznaniu odbyły się indywidualne i drużynowe
Mistrzostwa Wlkp. Kadetek i Kadetów w tenisie stołowym.
Nasz klub reprezentowali: Kadetki: Zofia Piotrowicz 14 miejsce,
Anna Dolińska 15 miejsce, Martyna Kozłowska 19 miejsce.
Kadeci: Kamil Kostyk 1 miejsce, Wojtek Lemieszka 8 miejsce,
Jasiu Ambroży 9 miejsce, Kacper Sowiński 16 miejsce, Jakub
Wachowiak 31 miejsce.
Kamil w meczu finałowym przy wyniku 2-2 w setach i 8-2 dla
przeciwnika pokazał charakter i ostatecznie wygrał 11-9! Dzięki
temu zwycięstwu uzyskał awans na Mistrzostwa Polski, które
odbędą się w dniach 24-28 października w odległym Kraśniku. W rozgrywkach drużynowych dziewczyny zajęły 5. miejsce,
a chłopcy wywalczyli brązowy medal! Wielkie gratulacje i podziękowania dla Trenerów Mieczysława Wagnera i Marka Dziwaka. AK

sport

Mini Cup Drzonków 2020
Sukces Klaudii Kamila
Od 27 do 30 sierpnia w Centrum Szkoleniowym w Drzonkowie
(woj. lubuskie) odbył się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Mini Cup 2020. Jest to cykliczny turniej organizowany
przez wielokrotnego Mistrza Polski medalisty Mistrzostw Europy i Świata Lucjana Błaszczyka, partnera deblowego słynnego
Andrzeja Grubby.
W turnieju po mimo trwającej pandemii wzięło udział blisko 160
osób z Polski, Niemiec, Czech i USA.
Nasz klub CKS Helios Czempiń reprezentowali: Klaudia Kostyk,
Wojtek Lemieszka i Kamil Kostyk. W grze indywidualnej Klaudia
po zaciętych pojedynkach w kategorii juniorka zdobyła złoty
medal, a w drużynie srebro. Kamil w kategorii kadet zdobył też
złoto, natomiast Wojtek zajął 7 miejsce. W drużynie chłopcy
wywalczyli srebrny medal.
Wielkie gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów. AK
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W dniach od 15 do 23 sierpnia 2020 roku odbył się cykl Wakacyjnych Turniejów Piłki Nożnej Podkowa
Racotu 2020. W czterech turniejach zagrało łącznie 50 zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego AS
Czempiń. W reprezentacjach poszczególnych drużyn zagrali chłopcy oraz dziewczęta w wieku od 6 do 12
lat. Udział w turnieju dla zawodników był bezpłatny!
Koszty transportu, obiadu na turnieju, wpisowego oraz zakupu nowych strojów sportowych sfinansowany
został z dotacji zewnętrznej uzyskanej przez klub.
Dziękujemy Centrum Rozwoju Gminy Kościan, rodzicom naszych zawodników oraz wszystkim osobą zaangażowanym w pozyskaniu dofinansowania.
Projekt sfinansowano dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności, ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020. ZK
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„As-y” zagrały w Wakacyjnych Turniejach

Oszczepem w marzenia
Zastanawiam się ilu czempiniaków
wie, że mamy wśród nas Mistrza Polski i Srebrnego Medalistę Mistrzostw
Świata? W jakiej dyscyplinie wyspecjalizował się nasz Mistrz? Otóż
oszczep! Ale nie tylko! Zdarza mu się
bowiem rzucać także kulą, piłką,
młotem, a nawet … granatem! I choć
wydaje się to nieprawdopodobne,
vice mistrz na co dzień odprowadza
wnuki do szkoły, trenuje we własnym
ogrodzie i szkoli z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy! Na krótką rozmowę o swojej pasji znalazł czas
między udziałem w zawodach, a treningami. Edward Kroll – z dumą prezentujący czempiński herb na olimpijskim podium!

przystąpieniem do zawodów składaliśmy też oświadczenie o stanie
zdrowia. Na każdym kroku wymagana była dezynfekcja rąk i sprzętu.
Zawody były bezpieczne, nikt się
podczas mistrzostw nie zaraził i nie
zachorował. To były dla mnie w tym
roku niestety ostatnie zawody. Jednak choć sezon był bardzo krótki,
dla mnie okazał się udany, teraz
czas rozpocząć przygotowania do
kolejnych mistrzostw.

sport

Katarzyna Hohorek: Panie Edwardzie, jak wyglądał sezon sportowca
w pandemicznym roku 20?
Edward Kroll: Od początku sezonu
szykowałem się do startu w Toronto
w Kanadzie, tam bowiem miały odbyć się 17 lipca Mistrzostwa Świata
w Lekkiej Atletyce. Bilety lotnicze
kupione, noclegi zarezerwowane…
niestety zawody z przyczyn oczywistych odwołano, Kanady już nie będzie. Wcześniejsze zawody - Halowe Mistrzostwa Europy, które były
zaplanowane na marzec w Portugalii zostały przeniesione na styczeń
i tam, jeśli zdrowie pozwoli się wybieram. Do końca czerwca zostały
także odwołane wszystkie zawody
w Polsce. Na szczęście udało się
zorganizować 17. Mistrzostwa
Polski
Masters
w Rzutach Nietypowych
w Toruniu, z których wróciłem obsypany medalami: złoto w rzucie granatem, srebro w rzutach
kulami, brąz w rzucie piłką
lekarską z uchwytem.
W sierpniu odbyły się także 30. Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce Masters
w Lublinie, dla mnie również udane – przywiozłem
z nich złoty medal w rzucie oszczepem.
KH: Oczywiście gratuluję! A nie miał Pan obaw przed
startem, to przecież duże imprezy…
EK: Na zawodach były zachowane wszelkie środki
bezpieczeństwa. Żaden zawodnik nie został wpuszczony na stadion bez pomiaru temperatury. Przed

KH: A jak wyglądały przygotowania
do startów w tym roku? Należy Pan
do klubu AZS Poznań, ale podczas
lock downu treningi na stadionie nie
były przecież możliwe…
EK: W domu dbam o formę cały
czas – mam tu różne urządzenia
treningowe. Dla mnie ruch to najlepsze lekarstwo. Sport zawsze mi
w życiu towarzyszył, trenowałem
w szkole, potem studiowałem na
AWFie, zostałem trenerem młodzieży. NA co dzień oprócz rzucania
także biegam, jeżdżę na rowerze,
jestem instruktorem narciarskim, zatem o formę dbam nie tylko na stadionie. I moje wysiłki zaowocowały
i zostały nagrodzone.
KH: Kiedy i od czego zaczęły się
Pana starty w zawodach?
EK: Pierwsze zawody Mastres,
w których wziął udział odbyły się
w 2006 roku i były to Mistrzostwa
Europy, zawody rozgrywały się
w Poznaniu, a ja, pomimo kontuzji,
z którą startowałem, wywalczyłem
8 miejsce. To była ogromna zachęta
do dalszych treningów i startów.
KH: Czy oprócz sportowych emocji,
i satysfakcji, jaką daje reprezentowanie Polski na zawodach są też
inne powody, dla których bierze Pan
udział w zawodach?
EK: Wartością dodaną startów jest
możliwość zwiedzania i poznawania
świata. Dzięki lekkiej atletyce zwiedziłem 3 kontynenty: rok 2016
to Australia i udział w Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce.
Wtedy w rzucie oszczepem zdobyłem 4 miejsce. Rok później
miałem okazję być w Azji w Korei Południowej na Halowych
Mistrzostwach Świata. To właśnie tam, rzucając oszczepem
zdobyłem olimpijskie srebro, a po powrocie do kraju zostałem
zaproszony na spotkanie z Ministrem Sportu. Dzięki zawodom
byłem też w wielu krajach europejskich: 2017 Dania - Aarhus,
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2018 Hiszpania – Madryt, 2019 Włochy – Wenecja. Polskę zjeździłem właściwie całą: Sopot, Toruń, Lublin, Radom, Zielona
Góra, Spała, Sieraków, Kraków, Opole, Poznań, Zbąszynek,
Białystok…
KH: Udział w takich zawodach jest z pewnością kosztowny, kto
finansuje Pana starty?
EK: To jest największy problem w realizacji moich pasji. Koszty
udziału w zawodach muszę ponosić sam, chyba, że uda się
znaleźć sponsorów.
KH: Czy te wyprawy wiążą się z jakimiś egzotycznymi przygodami, ma Pan w zanadrzu jakieś ciekawe wyjazdowe historie?
EK: Na pewno przeżyciem było to, że do Australii leciałem największym pasażerskim samolotem świata – na pokładzie było
840 osób! Miło wspominam też pobyt w Korei, w której to, razem z kolegą udaliśmy się po zawodach na ogromny targ, ce-

lem zakupu pamiątek. Targ okazał się tak duży, że udało nam
się na nim zgubić. Niestety nie znaliśmy języków obcych, więc
wydawać by się mogło, że znaleźliśmy się w opałach. Na szczęście byliśmy tam w dresach reprezentacji Polski. Dzięki ogólnoświatowemu sposobowi komunikacji „na migi” szybko uzyskaliśmy pomoc od młodego Koreańczyka, który doskonale kojarzył
Polskę, Warszawę a nawet Poznań…
KH: Pozostaje jeszcze pytanie o plany. Jakie marzenia ma
Srebrny Mistrz Świata i Złoty Mistrz Polski?
EK: Kusi mnie udział w zawodach w Norwegii i Szwecji – bo
tam jeszcze nie byłem. Z pewnością nie odpuszczę też udziału
w Olimpiadzie w Tokio, w Japonii w 2021. Jednak moim największym marzeniem i ambicją jest zostać Mistrzem Europy i Mistrzem Świata i to najlepiej w przyszłym roku!
KH: Czego oczywiście życzę!

reklama
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