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WW dniu 11 maja 2017 r. pary mał-
żeńskie z gminy Władysławów

świętowały Jubileusz 50-lecia pożycia

związku małżeńskiego. Przykładem lat
ubiegłych szanownych Jubilatów zapro-
szono do Restauracji „Dębowa” w Russo-
cicach, gdzie Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego we Władysławowie, Mariusz
Drzewiecki oraz jego Zastępca, Anna Sta-
siak powitali wszystkich zgromadzonych
gości. Następnie odbyła się część oficjal-
na, w trakcie której Zastępca Wójta Gmi-
ny, Piotr Szewczyński, Przewodnicząca
Rady Gminy, Krystyna Michalak, Skarb-
nik, Elżbieta Klanowska oraz Sekretarz
Tomasz Rajczyk wręczyli medale i legi-
tymacje przyznawane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej , dyplomy oraz
kwiaty.
Złote gody małżeńskie świętowało w tym
roku 17 par z gminy Władysławów.
Jak podkreślał Kierownik USC minęło 50

lat od chwili, gdy Jubilaci przyrzekali
uczynić wszystko aby Ich małżeństwo
było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Mimo

różnych przeciwności losu
przyrzeczenia danego sobie
dotrzymali. Zapewne możli-
we to było tylko dlatego, że
darzą się wzajemnym uczu-
ciem i poszanowaniem.
Tego dnia odznaczono: Ja-
dwigę i Jana Andrzejewskich,
Mariannę i Mieczysława Ba-
naszaków, Kazimierę i Bog-
dana Borowiczów, Mariannę i
Bogusława Chanasińskich,
Annę i Eugeniusza Ćwieków,
Gabrielę i Jana
Derdzińskich,
Teresę i Wacła-

wa Janiaków, Zenobię i
Bogusława Jarmużów,
Krystynę i Jana Lipskich,
Mariannę i Stanisława
Marciniaków, Zofię i
Edwarda Marszałów, Ja-
dwigę i Michała Nowaków,
Teresę i Józefa Nowaków,
Władysławę i Władysława
Oblizajków, Zdzisławę i
Zygmunta Poszwów oraz
Halinę i Józefa Woźniaków.
Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespołu ,,Seniorskie Nuty” działają-
cego przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Władysławowie. Po części artystycznej
Jubilaci udali się na poczęstunek. Przy
wspólnych rozmowach i śpiewach miło
spędzili czas. By podkreślić wyjątkowość

chwili, Urząd Gminy jeszcze w trakcie
imprezy obdarował Małżonków pamiąt-
kowymi fotografiami oprawionymi w
ramki, które przypominać będą o tym
wyjątkowym wydarzeniu, a każda z par
przybliżyła zebranym historię swojego
małżeństwa. Uroczyste obchody Złotych
Godów były też okazją do tego, by spoj-
rzeć razem na minione lata i podzielić się
refleksjami. Jak podkreślali Jubilaci, nie
ma recepty na udane małżeństwo, ale
ważne jest, by zarówno w tych dobrych
chwilach, jak i w tych gorszych, zawsze
być razem. Pary zgodnie twierdziły, iż nie
ma idealnego przepisu na szczęśliwe mał-
żeństwo, należy się zawsze miłować, sza-

nować i wszelkie przeciwności losu
pokonywać razem.
Gmina Władysławów składa jeszcze raz
wszystkim Jubilatom serdeczne życzenia i
gratulacje.

MD
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Złoci Jubilaci wraz z przedstawicielami samorządu gminy Władysławów

Każda z par otrzymała medale

Uroczystość uświetnił występ zespołu "Seniorskie nuty"
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3. MAJA WE WŁADYSŁAWOWIE

Co roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej – Polskie święto

wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone
między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem
Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).
W tym roku z okazji święta flagi pracownicy Urzędu
Gminy Władysławów wraz z zastępcą wójta, Piotrem
Szewczyńskim i skarbnik gminy, Elżbietą Klanowską
rozdawali na rynku we Władysławowie biało-czerwone
flagi. W ramach akcji rozdano 100 flag, które z
pewnością uświetnią święto Konstytucji 3 . Maja.

TZ

ŚWIĘTO FLAGI NARODOWEJ

Konstytucję 3. Maja odczytywał między
innymi zastępca wójta, Piotr Szewczyński

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji

3 maja we Władysławowie miały miej-
sce uroczyste gminne obchody 226.

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obchody święta narodowego rozpoczęła
uroczysta msza święta w kościele pw.
Świętego Michała Archanioła w Russoci-
cach z udziałem władz gminy oraz zebra-
nych delegacji. Następnie uczestnicy
uroczystości przeszli pod pomnik "Tym co
za Ojczyznę: walczyli, cierpieli, ginęli. . .",
gdzie delegacje instytucji działających na

terenie gminy złożyły
kwiaty. Tutaj zebra-
nych powitał Z-ca
Wójta Piotr Szew-
czyński. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił on
rangę i znaczenie
Konstytucji uchwalo-
nej 3 Maja 1791 r. Po-
wszechnie przyjmuje
się, że Konstytucja 3
maja była pierwszą w
Europie i drugą na
świecie. Po zakończe-
niu części oficjalnej zgromadzeni udali się
do Domu Parafialnego na koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej . Następnie
uroczystość przeniosła się ponownie na

Urzędnicy gminni rozdali mieszkańcom gminy 100 flag

Liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem

plac koło pomnika, gdzie odbyło się
wspólne czytanie konstytucji. Po oficjal-
nej części rozpoczął się piknik, który
uświetnili swoimi utworami artyści z ze-
społu „Volume”. Nie mniejszą atrakcją –
zwłaszcza dla tych młodszych uczestni-
ków obchodów - było wspólne malowanie
pejzażu Władysławowa. Podczas pikniku
dzieci mogły się pobawić na dmuchań-
cach.

D.K.
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SPOTKANIE
Z SOŁTYSAMI

W dniu 05.04.2017 roku o godzinie 14:00
odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysa-
mi. Z-ca Wójta Gminy Władysławów powi-
tał wszystkich sołtysów oraz zaproszonych
gości. Głównym celem spotkania było omó-
wienie spraw bieżących Gminy oraz poin-
formowanie o problemach występujących na
terenach sołectw.
W pierwszej kolejności został poruszony te-
mat ponownej współpracy z Bankiem Żyw-
ności, która ma ruszyć tuż po najbliższych
świętach, punkt wydawania darów żywno-
ściowych będzie w tym roku również na te-
renie jednostki OSP Chylin. Zastępca Wójta
wyjaśnił, iż są 2 rodzaje rozdawanej żywno-
ści, z tej wyżej wymienionej będą mogły
skorzystać tylko osoby, którym zostały wy-
dane kartki przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej . Natomiast żywność o krótkim
terminie ważności przeznaczona jest dla
wszystkich potrzebujących.
Kolejna sprawa jaka została poruszona
przez sołtysów to podwyżka diet. Zastęp-
ca przychylił się do prośby i oznajmił, że
może zostać przygotowana taka uchwała
na najbliższą Sesję Rady Gminy, ale to
Radni zadecydują czy sołtysi otrzymają
podwyżki czy nie.

5 kwietnia 2017 roku zostało opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw (poz.
722.2017) rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarzą-
dzenia środków związanych z
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków.
W rozporządzeniu złagodzono część
przepisów, jednak gospodarstwa hodują-
ce drób dalej będą musiały przestrzegać
środków bioasekuracji.
Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy mu-
szą m.in.:
• utrzymywać drób w sposób ogranicza-
jący jego kontakt z dzikimi ptakami,
• zgłaszać do powiatowego lekarza we-
terynarii miejsc, w których jest utrzymy-
wany drób lub inne ptaki,
• utrzymywać drób w sposób wyklucza-
jący jego dostęp do zbiorników wodnych,
do których dostęp mają dzikie ptaki,
• przechowywać paszę dla ptaków w
sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

• karmić i poić drób oraz ptaki utrzymy-
wane w niewoli w sposób zabezpieczają-
cy paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich
ptaków oraz ich odchodami,
• wyłożyć maty dezynfekcyjne przed
wejściami i wyjściami z budynków in-
wentarskich, w których jest utrzymywany
drób, w liczbie zapewniającej zabezpie-
czenie wejść́ i wyjść z tych budynków –
w przypadku ferm, w których drób jest
utrzymywany w systemie bezwybiego-
wym,
• stosowanie przez osoby wchodzące do
budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzieży ochronnej
oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych
do użytku wyłącznie w danym budynku –
w przypadku ferm, w których drób jest
utrzymywany w systemie bezwybiego-
wym,
• stosowanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą drobiu za-
sad higieny osobistej , w tym mycie rąk
przed wejściem do budynków inwentar-

skich,
• dokonywanie codziennego przeglądu
stad drobiu wraz z prowadzeniem doku-
mentacji zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych pta-
ków, spadku pobierania paszy lub nie-
śności.
Według nowego prawa zakazane jest:
• pojenie drobiu oraz ptaków utrzymy-
wanych przez człowieka wodą ze zbior-
ników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
• wnoszenie i wwożenie na teren gospo-
darstwa, w którym jest utrzymywany
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz pta-
ków łownych;
Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie
zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyj-
nym prawie z 20 grudnia 2016 roku.
Wchodzi ono w życie „z dniem następu-
jącym po dniu ogłoszeniu” – czyli nowe
prawo obowiązuje od 6 kwietnia 2017
roku.

LG

ZŁAGODZENIE PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH ZWALCZANIA PTASIEJ GRYPY

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi z terenu gminy

Większą część tego spotkania
jednak zajęła dyskusja nad
częstotliwością wywozu od-
padów komunalnych i chęcią
założenia spółki komunalnej .
Założenie spółki nie jest jed-
nak takie oczywiste, gdyż
trzeba zakupić minimum 5 aut
przystosowanych do obioru
odpadów, musi być Rada
Nadzorcza, Prezes, admini-
stracja czyli są to dodatkowe
koszty funkcjonowania. Spół-
ka jest podmiotem prawa
handlowego i musi generować
zyski, bo w innym przypadku
uległaby samorozwiązaniu. A
więc największym wyzwa-
niem są czynności prawne i
proceduralne.
Podczas spotkania powrócił
również temat planowanej bu-
dowy nowej oczyszczalni
ścieków, Pan Zastępca poin-
formował o możliwości złoże-
nia przez Gminę wniosku,
dzięki któremu jest możliwość
częściowego dofinansowania.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów do dyskusji spo-
tkanie zakończono.

AP

Władze samorządowe reprezentowali zastępca wójta,
Piotr Szewczyński i sekretarz, Tomasz Rajczyk
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INFORMACJA
DOTYCZĄCAODBIORU ODPADÓWKOMUNALNYCH

W związku z licznymi sygnałami ze stro-
ny mieszkańców Gminy Władysławów
dotyczącymi zmniejszenia częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych w
2017 r., informujemy, że w dniu 7 listo-
pada 2016 r. została podjęta uchwała Ra-
dy Gminy Władysławów nr 166/16 w
sprawie sposobu i zakresu odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości położonych na terenie gminy
Władysławów oraz zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczaną
przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania od-
padów komunalnych. Jednym z rozwią-
zań pozwalających zachować aktualna
stawkę opłaty za obiór odpadów przy

wzroście cen za zagospodarowanie odpa-
dów przez MZGOK w Koninie było
stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w miejscowości
Russocice, którego utworzenie jest obo-
wiązkiem ustawowym określonym w
Ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
oraz zmniejszenie częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych (zmniejszenie
kwoty – przetarg). Powyższa alternatywa
została szczegółowo przedstawiona pod-
czas zebrania z sołtysami w dniu 26
września 2016 r. (http://www.wladysla-
wow.pl/aktualnosci/2839-co-zrobic-by-
ceny-odpadow-komunalnych-nie-poszly-
w-gore) a także podczas XXIV sesj i Ra-
dy Gminy dnia 7 listopada 2016 r.
Ujemny bilans systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz podwyż-
szenie opłat za zagospodarowanie zmie-

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS”
Informacja z realizacji programu „Ro-
dzina 500 plus” w gminie Władysławów
za okres od 01-04-2016 roku do 31-12-
2016 roku.
W ramach w/w programu rodzinom z
dziećmi z naszej gminy zostały wypłacone
świadczenia w wysokości 500 zł miesięcz-
nie na pierwsze dziecko, po spełnieniu
kryterium dochodowego odpowiednio 800
zł lub 1 .200 zł (dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym oraz na kolejne dzieci
do ukończenia 18 roku życia.
Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
zostało złożonych 821 wniosków. Wydano
769 decyzji. Pozostałe wnioski, w związku z
faktem podejmowania przez członka rodzi-
ny pracy poza granicami kraju przekazano
do Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-

łecznej w Poznaniu. Zadaniem tej instytu-
cj i jest wskazanie państwa właściwego do
wypłaty świadczenia wychowawczego.
W gminie Władysławów programem „Ro-
dzina 500 plus” zostało objętych 656 ro-
dzin, wypłacono 9.765 świadczeń dla
1 .096 dzieci. W roku 2016 wypłacono
świadczenia w łącznej wysokości -
4.847.775,00 zł. Rodziny nie są zobligo-
wane do podania sposobu wykorzystania
przyznanego świadczenia. Z definicj i
świadczenie wychowawcze wypłacane w
ramach Programu ,,Rodzina 500 plus” ma
być przeznaczone na pokrycie kosztów
wychowania i kształcenia dziecka. Jeżeli
instytucja realizująca program uzna, że
środki finansowe są wykorzystywane w
sposób niewłaściwy lub są marnotrawione

to świadczenie będzie zamienione na formę
rzeczową. Osoby pobierające świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko zobo-
wiązane są na bieżąco informować Ośro-
dek o wszystkich zmianach, które mogą
mieć wpływ na prawo do świadczenia wy-
chowawczego w tym: o zmianach dotyczą-
cych sytuacji zawodowej (nabycie, utrata
dochodu i itp.) oraz sytuacji rodzinnej
(zmiana liczby osób wchodzących w skład
rodziny).
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we Władysławowie informuje, że
nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego na okres
zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane
od 01 sierpnia 2017 roku

GOPS we Władysławowie

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZEM
Dziennikarz, czyli kto…? Według
definicj i zaczerpniętej ze Słownika
języka polskiego PWN to pracownik
redakcji prasowej , radiowej lub te-
lewizyjnej zajmujący się zbieraniem
informacji, pisaniem artykułów i
przeprowadzaniem wywiadów.
Więcej na temat pracy dziennika-
rza mogliśmy dowiedzieć się na
spotkaniu z redaktorem „Przeglądu
Konińskiego” – p. Leszkiem Cza-
jorem, który odwiedził naszą szko-
łę 22 marca. To niecodzienne

szanych odpadów komunalnych w Re-
gionalnej Instalacj i Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi (tj . Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Koninie) – Uchwała nr 25/12/2016 Za-
rządu Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami komunalnymi Sp. z o. o. z
siedzibą w Koninie z dnia 29.1 2.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia cennika usług za
przyjęte do zagospodarowania odpady,
było przyczyną podjęcia działań dążą-
cych do poprawy systemu gospodarki
odpadami na terenie gminy pod wzglę-
dem finansowym.
Ponadto pragniemy poinformować, iż
widocznym efektem wdrożenia przyjętej
uchwałą częstotliwości jest znaczne
zmniejszenie się ilości zmieszanych od-
padów komunalnych odbieranych od
mieszkańców gminy.

AJ

spotkanie było dla nas doskonałą okazją,
aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas
pytania dotyczące pracy w gazecie.
Pan Leszek Czajor to doświadczony publi-
cysta, który ma na swoim koncie niezli-
czoną ilość napisanych artykułów i
przeprowadzonych wywiadów. Podczas
spotkania niejednokrotnie podkreślał, że
dobry dziennikarz to nie tylko człowiek
otwarty i ciekawy świata, ale również ktoś
dokładny i precyzyjny. Mówił także o tym,
jak ważna i przydatna w jego zawodzie
jest umiejętność doskonałego posługiwa-
nia sie językiem polskim w mowie i pi-
śmie, a także znajomość języków obcych.

Magdalena KasprzakZ uczniami spotkał się Pan Leszek Czajor
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VI POWIATOWA KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

W dniu 28.03.2017r w Zespole
Szkół we Władysławowie odbyła

się VI Powiatowa Konferencja Szkół
Promujących Zdrowie. Idea konferencji
zrodziła się 6 lat temu w Szkole Podsta-
wowej w Skarżynie i od tamtego czasu
corocznie wybrana szkoła należąca do
sieci Szkół Promujących Zdrowie organi-
zuje takie przedsięwzięcie. Do gimnazjum
przybyło 11 szkół powiatu tureckiego, a
wśród nich:
1 . Szkoła Podstawowa w Skarżynie,
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Wlkp. w Malanowie
3. Szkoła Podstawowa w Miłaczewie
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNI-
CEF w Turku
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. M.
Smorawińskiego w Turku
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. H.

Już po raz kolejny w Gminie Władysławów nagrodzono
najlepszych sportowców. We wtorek 28 marca 2017 r. w
Urzędzie Gminy Władysławów odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników z Gminy
Władysławów za wybitne wyniki sportowe osiągnięte w roku
2017.
Z rąk Zastępcy Wójta, Piotra Szewczyńskiego stypendia
otrzymali:
Bartosz Gąbka, Jakub Kalinowski, Kinga Błaszczyk, Anna
Staszak, Sebastian Szilistowski, Mateusz Szmagaj , Jakub
Walerysiak oraz Artur Kaczmarek
Stypendia sportowe zostały przyznane na okres 1 roku.
W spotkaniu uczestniczyli także rodzice stypendystów oraz
trenerzy. Pan Piotr Szewczyński podziękował im za
zaangażowanie i wsparcie, jakie okazują młodym
zawodnikom, a stypendystom zastępca wójta życzył
wytrwałości i dalszych sukcesów, z których mieszkańcy
gminy są dumni.

TZ

NAJLEPSI SPORTOWCY NAGRODZENI STYPENDIAMI

Sienkiewicza w Turku
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Romualda Traugutta w Grzymiszewie
8. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Turku
9. Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego
w Grzymiszewie
10. Gimnazjum im. ks. Jana Twardow-
skiego we Władysławowie
11 . Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku.
Na konferencję przybyli także zapro-
szeni goście: starszy wizytator Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu Delegatura w
Koninie Pani Dorota Rogalska-Dasz-
kiewicz, zastępca Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego Pani
Anna Mory, pracownicy Sekcji Promo-
cji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Turku p. Lidia
Baraniecka oraz Katarzyna Jabłońska,
dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów Pani Alicja Olek,
skarbnik gminy Władysławów Pani
Elżbieta Klanowska, Pani doktor Gra-
żyna Zapałowska z Przychodni lekar-
skiej „Medyk” we Władysławowie,
pielęgniarka Pani Elżbieta Żak oraz
przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Bogusława Kałuża.
Tegoroczna władysławowska konferen-
cja upłynęła pod znakiem błędów ży-
wieniowych dzieci i młodzieży, o
których wyczerpujący wykład wygłosiła
Pani Magdalena Lubiewska specjalista
dietetyk i planowania żywienia z Orki-
szowych Pól z Poznania. Drugim prele-
gentem był Tomasz Szymkowiak –
olimpijczyk z Pekinu, lekkoatleta, spe-
cjalizujący się w biegu na 3000 metrów
z przeszkodami. Jego wystąpienie doty-
czyło roli sportu i aktywności fizycznej

w jego życiu oraz istoty świadomego
odżywiania. W programie konferencji
znalazły się także zabawy integracyjne o
charakterze prozdrowotnym, wspólny ta-
niec oraz zdrowy poczęstunek. Uczniowie
klas drugich gimnazjum realizujący inno-
wację pedagogiczną „Uzależnieni od
zdrowia” zaprezentowali spektakl Pt.
„Mały Książę na Planecie Zdrowia”. Hi-
storia „Małego Księcia” miała zachęcić
obecnych na konferencji dzieci i młodzież
oraz opiekunów do poszukiwania nowych
rozwiązań żywieniowych, zdrowych pro-
duktów oraz zmiany złych nawyków die-
tetycznych.
Na koniec uroczystości wszystkim uczest-
nikom wręczono własnoręcznie przygoto-
wane upominki oraz dokonano wyboru
szkoły, która w przyszłym roku podejmie
się organizacji VII edycji Konferencji
Szkół Promujących Zdrowie, a została nią
Szkoła Podstawowa w Malanowie.

ZS we Władysławowie

Stypendyści w Urzędzie Gminy
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Niespodziewanie dobrze wypadli nasi
lekkoatleci w Mistrzostwach

Wielkopolski w Lekkiej Atletyce Mło-
dzików, które odbyły się 28. maja w Po-
znaniu. Po całodziennych zmaganiach
na stadionie w Golęcinie zawodnicy
wywalczyli pięć medali: Sebastian Szi-
listowski - złoto w pchnięciu kulą 11 ,1 3
m PB i brąz w rzucie dyskiem 35,1 7 m
PB, Szymon Jesiołowski - srebro w bie-
gu na 110 m przez płotki. Szymon
Szczeciński - brąz w biegu na 110 m
przez płotki. Wiktor Kominiarczyk -
brąz w pchnięciu kulą. Tradycyjnie od
wielu lat nasi płotkarze przodują w tej

konkurencji, w tym roku
do grona medalistów po
raz pierwszy dołączyli
miotacze zdobywając aż
trzy medale. Gratulujemy i
życzymy coraz lepszych
wyników. Uczestnictwo
dwunastu naszych lekko-
atletów w zawodach sfi-
nansowano ze środków
Gminy Władysławów
przeznaczonych na dzia-
łalność klubu UKS Sko-
czek.

UKS Skoczek

LEKKOATLECI Z UKS SKOCZEK Z MEDALAMI MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI

MIESZKAŃCY GMINYWŁADYSŁAWÓW !
Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku, Urząd Gminy Władysławów przypomina o:
a)obowiązku odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych
miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający
ich kontakt z dzikimi ptakami,
b)obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków
utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c)obowiązku utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
Obowiązek zgłaszania dotyczy również osób utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne.
Aby ułatwić posiadaczom drobiu lub innych ptaków wywiązanie się z obowiązku wymienionego w p. b) informujemy, że dane te można
zgłaszać również w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój nr 1B, tel. 63 280 46 50, e-mail: rolnictwo@wladyslawow.pl
W/w obowiązki wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20.1 2.2016 r. (Dz. U. 2016.2091 ) w sprawie zarządzenia
środków związanych wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(-) Liliana Gralak
Inspektor ds. kadr, organizacyjnych i rolnictwa

Lekkoatleci zaprezentowali się z bardzo dobrej strony
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HISTORIA NA KILKU KAMIENIACH SPISANA

Macewa to rodzaj żydowskiego nagrobka,
najczęściej w formie pionowo ustawionej,
prostokątnej płyty z granitowych głazów,
piaskowca, marmuru, żeliwa lub drewna.
Macewa swym wyglądem nawiązuje do
bramy, symbolu przejścia z życia ziem-
skiego do życia w innym świecie. Górną
jej część wypełnia płaskorzeźba, dolną
zaś epitafium. Macewy z cmentarza w
Russocicach są kamienne. Niestety tylko
jedna jest w całości, ale być może uda się
złożyć pozostałe.
Skąd pochodzą macewy? Jak to się stało,
że znalazły się one u Pana?
Marcin Boczek: Macewy pochodzą z tej
ziemi, z cmentarza w Russocicach. Przez
lata służyły jako chodnik. Ludzie chodzili
po nich, nie wiedząc po czym stąpają. Na
szczęście osoba, która je odkryła postano-

wiła przekazać je mnie. Najwidoczniej
uznała, że czas najwyższy, by ujrzały one
światło dzienne.
Co przedstawiają te tablice? Czy można
coś powiedzieć o osobach, dla których
były one wykonane?
MB: Póki co niewiele można powiedzieć.
Wiadomo, że jest około sześciu tablic, ale
po złożeniu być może okaże się, że jest ich
więcej lub mniej . Natomiast jedna tablica
zachowała się w całości i udało się ją wstępnie
przetłumaczyć. Jest napisana w języku talmu-
dycznym. Jest tam opisany mężczyzna: <nasyco-
ny dniami, w wieku 74 lat, budynkiem synagogi
zajmował się wiernie> Nie wiadomo, czy był ra-
binem, czy też opiekował się budynkiem synago-
gi. W tradycji żydowskiej nie podaje się daty
urodzenia, ale wiadomo, że zmarł w roku 1904 ,
a zatem możemy wyliczyć, że urodził się w 1830

r., czyli w czasie, gdy Władysła-
wów posiadał prawa miejskie. Da-
lej jest napisane: <dużo zrobił dla
miasta i dał w ten sposób świadec-
two. Nauczył swoich synów Tory i
przykazań>. Prawdopodobnie jest
też napisane coś o jego dobrych
uczynkach, które idą w świat: <nie-
chaj pamięta jałmużnę miłosierdzia
Święty Najwyższy>. Opisywany
mężczyzna najprawdopodobniej
nazywał się Abraham Ichak. Są
też wymienione nazwiska jego
rodziców. <Zmarł w dobrym

Członkowie Klubu Seniora we Władysławowie spotkali się 28 lute-
go w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Pretekstem

spotkania był ostatni dzień karnawału i zbliżający się Dzień Kobiet.
Gości powitał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Krzysztof Owcza-
rek. Następnie zastępca wójta, Piotr Szewczyński i skarbnik, Elżbieta
Klanowska złożyli obecnym paniom życzenia, podkreślając znaczenie
przyjaźni i uczuć w codziennym życiu. Kolejnym punktem spotkania
były występy zespołu Senatorskie Nuty. Koniec występów rozpoczął
ostatnią zabawę karnawału, która tradycyjnie trwała do północy.

GOK

DZIEŃ KOBIET
I ZABAWA KARNAWAŁOWA

W KLUBIE SENIORA

Historia nie lubi być zapomniana. Wcześniej czy później przypomina o sobie i
odkrywa swoje tajemnice. Tak stało się w przypadku cmentarza żydowskiego w
Russocicach. Jeszcze do niedawna nikt o nim nie wiedział, dziś nie tylko
pamiątkowa tablica przypomina o jego istnieniu. Odnalazły się także macewy z
tego cmentarza, które mogą wiele powiedzieć o historii miejsca i ludziach tam
pochowanych. Więcej o nich może powiedzieć Marcin Boczek - artysta, rzeźbiarz
i osoba, która jest w posiadaniu macew.

imieniu, darzony szacunkiem piątego miesią-
ca adara>, czyli w lutym. To tłumaczenie jest
wstępne, wiele jeszcze jest jedynie prawdo-
podobnych zwrotów. Mam jednak nadzieję,
że uda mi się przetłumaczyć dokładniej nie
tylko tę, ale i pozostałe macewy.
Co dalej stanie się z macewami?
MB: Chciałbym je posklejać i przetłuma-
czyć. Ale na to potrzeba czasu. Póki co z
własnych środków przygotowuję płytę pa-
miątkową. Docelowo chciałbym stworzyć
lapidarium, w którym prezentowane byłyby
macewy i ich tłumaczenia. Myślę, że byłaby
to duża atrakcja dla gminy Władysławów, na
której można by rozwijać turystykę gminy i
dziedzictwo kulturowe regionu. Inne gminy
marzą o takich pamiątkach przeszłości.
A skąd u Pana takie zainteresowanie ma-
cewami i tematem żydowskim?
MB: Jestem chrześcijaninem, czytam biblię,
zdaję sobie sprawę, że nasza religia wywo-
dzi się z Izraela i jest na stałe związana z
Izraelem, dlatego nie mogę być obojętny na
te tematy. Nikt by nie chciał, by bezczesz-
czono groby jego bliskich, dlaczego więc
mielibyśmy pozwolić, by to działo się z
grobami Żydów żyjących na tej ziemi. Moje
sumienie na to mi nie pozwala.

Dziękuję za rozmowę
Malwina Marczyńska

Marcin Boczek w swojej pracowni

Macewy z cmentarza żydowskiego

Życzenia dla Pań złożyli zastępca wójta, Piotr Szewczyński i
skarbnik gminy, Elżbieta Klanowska
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RADOŚĆ ŻYCIA BEZ BARIER W ZESPOLE SZKÓŁ WE WŁADYSŁAWOWIE

W JABŁONNIE "DZIEŃ KOBIET" ZACZYNA SIĘ W LUTYM

O kobiety warto dbać zawsze, a nie
tylko w dniu ich święta. Dlatego

"Dzień Kobiet" w Jabłonnie świętowano
już w lutym, by miłych chwil nie było
końca.
Jak co roku w sali Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jabłonnie odbyły się obchody
"Dnia Kobiet". Głównym pomysłodawcą
imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich
na czele z Panią Renatą Szewczyk, a tak-
że Radny Zbigniew Kacprzak. W organi-
zacji tej uroczystości wzięły także udział
Panie: Renata Szewczyk, Grażyna Kac-
przak, Anna Andrzejak, Urszula Andrze-
jak oraz Irena Gólczyńska. Nie obyło się
także bez pomocy mężczyzn - Zbigniewa
Kacprzaka, Marka Gólczyńskiego, Grze-
gorza Szewczyka i Kazimierza Andrze-
jaka, którzy zadbali o to, by stworzyć
przyjemną atmosferę. Każda z Pań
otrzymała różę, a
wraz z nią laurkę z
życzeniami zdro-
wia, radości,
szczęścia i pogody
ducha. Na Panie
czekały też stoły
zastawione sma-
kołykami, a czas
miło upływał przy
muzyce i rozmo-
wach.
Zbigniew Kacprzak

Z myślą o niepełnosprawnym uczniu
uczęszczającym do Zespołu Szkół

we Władysławowie zakupiono oraz za-
montowano nowoczesny schodołaz, który
umożliwi pokonywanie barier architekto-
nicznych.
Schody w budynku szkoły to niestety dla
niepełnosprawnych uczniów oraz ich
opiekunów codzienna przeszkoda. Z ich
punktu widzenia schody to niekończące
się bariery, które muszą pokonywać kilka
razy dziennie. Tak też było w Zespole
Szkół we Władysławowie. Z pomocą
włodarzy Gminy Władysławów, którzy w
całości sfinansowali zakup schodołazu,
rodziców, nauczycieli oraz wszystkich
ofiarodawców bariery te zostały pokonane
i 16 marca 2017 roku schodołaz został
uruchomiony. Schodołaz gąsienicowy
VIMEC T-09 ROBY został zamówiony w
firmie LIFT PLUS PL Kaczmarczyk. Jest
to urządzenie które umożliwi transport
ucznia poruszającego się na wózku inwa-
lidzkim po schodach. Zakupione urzą-

dzenie skonstruowane jest w taki sposób,
że zamontowany na specjalnej platformie
inwalidzki wózek napędzany jest przez
elektryczny akumulator dzięki czemu bez
problemu pokonuje nawet najbardziej
strome schody. Największą zaletą scho-

dołazu jest to, że jest przenośny można go
używać w dowolnej lokalizacji. Dodatko-
wo nauczyciele oraz pracownicy szkoły
zostali przeszkoleni z zakresu działania i
obsługi schodołazu.

KŻ

Pokonanie barier architektonicznych sprawiło wszystkim ogromną radość

Wszystkie Panie chętnie pozowały do zdjęć
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SZALONY WIECZÓR,
„SZALONE GITARY”

I SZALEŃSTWO DNIA KOBIET

Jak co roku Panie z gminy Władysła-
wów zostały zaproszone przez Wójta
Gminy Władysławów na spotkanie z
okazji „Dnia Kobiet”. Spotkanie to od-
było się 3 marca w „Domu Parafialnym”
w Russocicach. W programie zaplano-
wano koncert zespołu „Szalone Gitary”
wykonującego przeboje „Czerwonych
Gitar i „Beatlesów”. Zanim jednak roz-
brzmiała muzyka, na ręce przewodni-
czącej Rady Gminy, Krystyny
Michalak, skarbnik gminy, Elżbiety
Klanowskiej oraz sołtys Jabłonny, Ewy
Janiak zastępca wójta, Piotr Szewczyń-

ski złożył kwiaty i serdeczne życzenia dla
wszystkich Pań. A później w jednej chwili
zebrani zostali przeniesieni w czasie do
szalonych lat 60. XX wieku. Przy dźwię-
kach takich przebojów, jak „Dozwolone
od 18 lat”, „Matura”, „Nie zadzieraj no-
sa”, „No bo ty się boisz myszy”, czy „:Ta-
kie ładne oczy” obecni świetnie się bawili,
o czym świadczyło wspólne śpiewanie i
gromkie oklaski na koniec koncertu. Po
koncercie Panie zostały zaproszone na
słodki poczęstunek, który jeszcze bardziej
osłodził wspaniały wieczór.

MM

Grupa „Volume” konsekwentnie realizuje
swój plan, jakim jest kariera muzyczna i two-
rzenie muzyki dla jak najszerszej publiczno-
ści. Trzy młode dziewczyny - Joanna
Wszędybył, Martyna Wszędybył i Sandra Fili-
piak wraz z Wiesławem Zydorkiewiczem

tworzą muzykę w klimacie pop rock. Po-
przez swój upór osiągnęli już wiele, bo
udało im się nagrać dwie płyty, a teraz pra-
cują nad materiałem do trzeciego krążka.
Swoje utwory mieli okazję zaprezentować
9 lutego na koncercie w restauracji „Piw-

niczna” w Turku.
Podczas występu
gościnnie wystą-
piły też Natalia
Sielicka i Roksa-
na Adamczyk.
Koncert zespołu
„Volume” był
wielkim wyda-
rzeniem, z któ-
rego na żywo
prowadzona by-
ła relacja radio-
wa, a sam
występ był oka-
zją do nagrywa-

„VOLUME” PODBIŁ SERCA PUBLICZNOŚCI W TURKU

Zespół "Szalone gitary" przeniósł zebranych w czasie

Przewodnicząca Rady, Krystyna Michalak, skarbnik, Elżbieta
Klanowska oraz sołtys, Ewa Janiak odebrały w imieniu
wszystkich Pań życzenia i kwiaty

nia wideoklipu. Na koncercie obecnych
było wielu fanów zespołu, również tych z
gminy Władysławów, gdzie grupa zaczy-
nała swoją muzyczną karierę. Był rów-
nież dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
we Władysławowie, Krzysztof Owczarek,
który zna i wspiera grupę od samego po-
czątku. To właśnie na scenie władysła-
wowskiego GOK-u zespół stawiał swoje
pierwsze kroki. Teraz nadszedł czas na
rozwijanie skrzydeł. Trzymamy kciuki i
czekamy na kolejne sukcesy.

MM
Foto: iTurek.netKariera zespołu "Volume" nabiera rozpędu

Gościnnie wystąpiły Natalia Sielicka i
Roksana Adamczyk

Marzec to miesiąc, w którym dwie rzeczy są niezaprzeczalne – to,
że nadchodzi wiosna i to, że zbliża się cudowne święto „Dnia Ko-
biet”. We Władysławowie Panie świętowały już 3 marca. Tego
dnia w Domu Parafialnym w Russocicach odbył się recital zespo-
łu „Szalone Gitary”, za sprawą którego Panie mogły przenieść się
w czasie i szaleć przy dźwiękach muzyki lat 60. XX wieku.

Kariera zespołu „Volume” nabiera rozpędu. W ciągu siedmiu lat działalności
zespół nagrał dwie płyty i jest w trakcie przygotowywania trzeciej . Swój do-
tychczasowy dorobek artystyczny członkowie grupy zaprezentowali 9 lutego
podczas koncertu autorskiego „Trzy płyty”, który odbył się w restauracji „Piw-
niczna” w Turku.
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VIII ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

SZKÓŁ

Sport to zdrowie, a w zdrowym ciele
zdrowy duch.. . zapewne tą dewizą

kierowali się organizatorzy ósmych już
Gminnych Zawodów Lekkoatletycznych
Szkół we Władysławowie. Choć w
czwartek 21 kwietnia 2017 r temperatura
powietrza nie była zbyt wysoka, to jednak
termin zawodów nie był przypadkowy.
Już niebawem rozpocznie się bowiem
ogólnopolska rywalizacja lekkoatletycz-

MŁODZI BIEGACZE Z GMINYWŁADYSŁAWÓW ZNÓW WŚRÓD NAJLEPSZYCH !

Prawdopodobnie w sobotę 7 kwietnia
2017 r. w Solcu Wielkopolskim od-

była się największa impreza biegowa w
Wielkopolsce. Wśród rywalizujących re-
prezentacji powiatów, czterdzieści pięć
młodych sportowców z naszej gminy
dzielnie walczyło o najlepszą pozycję w
każdym biegu. Zwycięzcą biegu klas szó-
stych na dystansie 1000 metrów został
uczeń SP Władysławów - Stanisław
Grzymski, zdobywając tytuł Mistrza
Wielkopolski Zrzeszenia LZS. Jest to
największe osiągnięcie sportowe Stasia i
biorąc pod uwagę jego predyspozycje

biegowe, jeśli zostaną poparte odpowied-
nią pracą, to jesteśmy przekonani, że o
jego sukcesach jeszcze usłyszymy. Dla
przypomnienia ostatnim zawodnikiem,
który wygrał ten sam bieg w 2008 roku
był Jakub Bałdyka, ubiegłoroczny Halo-
wy Mistrz Polski Seniorów na 800 me-
trów, członek kadry narodowej . Zawody
wzorowo zorganizowane przez miejsco-
wą społeczność. Wyjazd sfinansowany
został ze środków gminy Władysławów
przeznaczonych na działalność Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Skoczek.

UKS Skoczek

na. Cykl imprez sportowych tradycyjnie już
organizowanych tuż przed inauguracją se-
zonu ma dwojaki charakter. Zawody dla
tych bardziej doświadczonych sportowców
stanowią swego rodzaju rozgrzewkę i
sprawdzian, natomiast początkującym lek-
koatletom, impreza pomaga pokazać szer-
szemu gronu swoje możliwości i
umiejętności. Wśród zawodników panowała
gorąca atmosfera, a walka o medale była
bardzo zacięta. Urząd Gminy Władysławów
serdecznie dziękuje nauczycielom wycho-
wania fizycznego oraz pracownikom szkół
za pomoc w organizacji zawodów.

T.Z.

Na boisku prym wiodła królowa sportu - lekkoatletyka

W zawodach brało udział wiele dziewcząt... ... i jeszcze więcej chłopców

Na najlepszych czekało podium
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OSP KUNY W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM

Z dniem 1 grudnia 2016 r. Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej
włączył do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego (KSRG) jednostkę OSP w
Kunach, która tym samym stała się drugą

jednostką w strukturach KSRG w gminie
Władysławów. Oficjalnego przekazania
decyzji Komendanta Głównego PSP o
włączeniu dokonano w piątek, 3 marca
2017 r. Uroczystości związane z włącze-
niem odbyły się przed siedzibą jednostki
OSP w Kunach. W apelu brali udział
Wielkopolski Komendant Wojewódzki mł.
bryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant
Powiatowy PSP w Turku, st. Bryg. Da-
riusz Stasiak, prezes Zarządu Powiatowe-
go ZOSP RP w Turku, dh Grzegorz
Ciesielski, Zastępca Wójta, Piotr Szew-
czyński, Skarbnik Gminy, Elżbieta Kla-
nowska, radni, przedstawiciel posła
Ryszarda Bartosika, Filip Nowakowski,

Starosta Turecki, Mariusz Seńko, Komen-
dant Powiatowy Policj i w Turku, mł. insp.
Michał Grzelak, syn założyciela ochotni-
czej straży pożarnej w Kunach, Alfreda
Delonga, Tadeusz Delong, a także druhny i

druhowie z OSP Kuny, z
innych jednostek OSP z
terenu gminy Władysła-
wów oraz z innych za-
przyjaźnionych jednostek
i mieszkańcy Kun.
Włączenie jednostki do
KSRG możliwe jest pod
warunkiem spełnienia
określonych wymagań z
zakresu wyszkolenia
strażaków i wyposażenia
jednostki w sprzęt ra-
towniczy. Jednostki OSP
w KSRG są istotnym
wsparciem działań ra-
towniczych Państwowej

Straży Pożarnej . Bardzo często działania
prowadzą samodzielnie. Stosunkowo gęsta
sieć jednostek KSRG po-
zwala skrócić czas od
przyjęcia zgłoszenia do
momentu podjęcia działań
ratowniczych. Wraz z włą-
czeniem do KSRG zmienia
się też obszar działań jed-
nostek. Dotychczas jed-
nostki działały głównie na
terenie własnych gmin. Z
chwilą włączenia do syste-
mu terenem działania jest
cały powiat, a w wyjątko-
wych sytuacjach woje-

wództwo. Jak podkreślał Piotr Szewczyń-
ski: włączenie jednostki ochotniczej stra-
ży pożarnej w struktury krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego jest dla
niej niebywałym wydarzeniem. Krajowy
system ratowniczo-gaśniczy stanowi fun-
dament ratowniczy kraju. Skupia wokół
siebie najlepsze jednostki ratownicze,
służby, inspekcje i straże. Wejście w te
struktury jest prestiżowe i stanowi wyróż-
nienie dla jednostki. Podkreślał jednak, że
to nie tylko wyróżnienie, ale i wyzwanie
oraz odpowiedzialność. Jesteśmy jednak
pewni, że brać strażacka z Kun sprosta
postawionym im zadaniom.

MM

PROGRAM PRIORYTETOWY "PIECYK - 2017"- ZMIANA TERMINU
Rozpoczęcie naboru wniosków w ra-
mach Programu Priorytetowego "PIE-
CYK 2017" zostało przesunięte na dzień
16 sierpnia 2017 roku. Zmiana dotyczy
wydłużenia terminów realizacji Progra-
mu (podpisywania umów, kwalifikowa-
nia kosztów i wypłaty środków).
Beneficjentami programu, realizowane-
go z funduszy WFOŚiGW w Poznaniu,
są osoby fizyczne.
Celem akcji jest poprawa efektywności
energetycznej w budynkach jednoro-
dzinnych i lokalach mieszkalnych po-
przez ograniczenie lub uniknięcie emisj i

dwutlenku węgla.
Budżet, który Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Poznaniu (WFO-
ŚiGW) przeznaczył na realizację Progra-
mu, wynosi 5 000 000,- zł. , a okres
wdrażania i dotowania projektu to lata
2017-2020.
Dofinansowaniem zostaną objęte następu-
jące przedsięwzięcia:
- modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz
z ewentualną modernizacją/wymianą in-
stalacj i c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż:
- kotłów olejowych,
- kotłów gazowych,

- kotłów gazowo-olejowych,
- ogrzewania elektrycznego,
- wymiennika ciepła/węzła cieplnego,
- kotłów na paliwa stałe.
Wysokość pomocy finansowej to nawet
100% kosztów kwalifikowanych.
Planowany termin ogłoszenia naboru
wniosków do Programu "Piecyk - 2017",
który Fundusz podaje na swojej stronie
internetowej to 16 sierpnia 2017 roku.
Szczegółowe informacje dostepne są na
www.wfosgw.poznan.pl

TZ

Krótkie przemówienie wygłosił zastępca wójta, Piotr Szewczyński

Druhowie z Kun otrzymali dyplomy i prezenty

Jednym z punktów uroczystości był oficjalny meldunek

Po wielu latach starań Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach weszła w
szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To szczególne wydarzenie dla
jednostki OSP Kuny, która działa na rzecz lokalnej społeczności niemal 100 lat,
uhonorowano w dniu 3 marca 2017 roku podczas uroczystego apelu.
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„GÓRAGROSZA”
PRZEDSZKOLAKÓW

Jest takie powiedzenie „Od grosza do
grosza, a będzie kokosza”. W przed-

szkolu Gminnym we Władysławowie jed-
nak zamiast kokoszy uzbierali sporą górę
grosza. Wszystko za sprawą ogólnopol-
skiej akcji „:Góra Grosza”
Jak co roku w Przedszkolu Gminnym we
Władysławowie odbyła się ogólnopolska
akcja „Góra Grosza” , mająca na celu ze-
branie funduszy na pomoc dla dzieci wy-
chowujących się w Domach Dziecka oraz
w Rodzinach Zastępczych.
Organizatorem akcji było Towarzystwo
„Nasz Dom” pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej . W Przedszkolu to
nauczycielki przybliżyły dzieciom na
czym polega akcja zbierania monet. W ak-
cji uczestniczyły wszystkie grupy Przed-
szkola. Po zakończeniu akcji zebrane
pieniądze zostały przeliczone za pomocą
maszyny do liczenia monet udostępnionej
dzięki uprzejmości pani Krystyny Micha-
lak, pracownika ING Bank Śląski, która
wspólnie z dziećmi wzięła udział w licze-
niu. Każdy z przedszkolaków mógł wła-
snoręcznie wrzucać pieniążki do maszyny.
Było to niesamowite przeżycie.

Z przeprowadzo-
nej akcji „Góra
Grosza” ogółem
udało się dzieciom
zebrać 537,33zł.
W ramach prowa-
dzonej akcji został
zorganizowany
konkurs, polega-
jący na zebraniu
największej liczby
monet przez po-
szczególne grupy.
Wyniki konkursu:
I miejsce grupa
Motylki - 6040
monet - 165,59zł
II miejsce grupa Biedronki - 3122 monet -
105,60zł
III miejsce grupa Misie - 2876 monet -
83,65zł
IV miejsce grupa Smerfiki - 1 235 monet -
76,81 zł
V miejsce grupa Pszczółki - 1 440 monet -
46,66zł
VI miejsce grupa Muchomorki - 1448
monet - 41 ,66zł
VII miejsce grupa Rybki - 765 monet -

Zazwyczaj większość z nas polityków
szczebla państwowego widzi tylko w tele-

wizji. Również sprawy odnoszące się do poli-
tyki całego kraju znane są z relacj i radiowych i
telewizyjnych. Rzadko kiedy można na te te-
maty porozmawiać z przedstawicielami władzy
wykonawczej czy ustawodawczej . Mieszkańcy
gminy Władysławów mają to szczęście, że co
jakiś czas odwiedzają ich przedstawiciele
władz. Tym razem do Russocic przybył poseł
na Sejm RP Ryszard Bartosik. Mieszkańcy
gminy Władysławów mieli okazję spotkać się
z posłem w środę, 1 5 lutego.
Spotkanie z posłem Ryszardem Bartosikiem
było okazją do poruszenia wielu tematów. Po-
seł w kilku zdaniach podsumował dotychcza-
sowe działania rządu i przedstawił plany na
najbliższy czas. Jak stwierdził, rząd PIS w
przeciwieństwie do poprzedników, konse-
kwentnie realizuje obietnice wyborcze. Wśród
nich jest program 500+ który już przynosi za-
mierzone efekty. Uszczelnienie systemu podat-
kowego, program mieszkaniowy, reforma
oświaty, a nawet polityka międzynarodowa to
kolejne kwestie, poruszone na spotkaniu. Nie
zabrakło też dyskusji na temat funkcjonowania
straży pożarnych oraz na temat funkcji sołtysa.

SPOTKANIE Z POSŁEM RYSZARDEM BARTOSIKIEM
Spotkanie było też okazją do poruszenia spraw
lokalnych. Zarówno mieszkańcy gminy, którzy
licznie przybyli na spotkanie, jak i przedstawi-
ciele władz samorządowych, chętnie zadawali
pytania i dyskutowali. Zastępca wójta, Piotr
Szewczyński podjął temat budowy gminnej
oczyszczalni ścieków, która bez dotacji ze-
wnętrznych, np. z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska nie ma szans na rychłe
powstanie. Pytał też o możliwość dofinanso-
wania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wyposażenia pracowni szkolnych, (fizycznych

i chemicznych) których w reformowanych
ośmioklasowych szkołach brakuje. Powrócił
też do tematu utworzenia zbiornika retencyj-
nego w Jabłonnie. Mieszkańcy natomiast
pytali między innymi o przyszłość turkow-
skiej kopalni, a także o sprawy związane z
rolnictwem. Poseł skrupulatnie starał się od-
powiadać na wszystkie pytania i obiecał
wspierać działania samorządu. Zapewnił też,
iż pochyli się nad wieloma poruszonymi na
spotkaniu kwestiami.

MM

17,36zł
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc dzieci
otrzymały skromny upominek, który sprawił
im ogromną radość. A sama „góra grosza” zo-
stała przełożona do woreczka i spakowana do
kartonu, który został wysłany do fundacji
„Nasz Dom”. Podziękowania należą się
wszystkim zaangażowanym osobom: dzie-
ciom, rodzicom oraz nauczycielom. Z całą
pewnością te grosze sprawią ogromną radość
wielu dzieciom.

MM, Ewelina Arent

Najwięcej monet zebrała grupa Motylki

Ryszard Bartosik poruszał wiele tematów nurtujących mieszkańców gminy
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DEBATOWALI
W RUSSOCICACH

Od dłuższego czasu mieszkańcy Russocic
oraz osoby odwiedzające tę miejscowość
borykają się z utrudnieniami w ruchu,
związanymi z remontem drogi powiato-
wej prowadzącej od kościoła w kierunku
cmentarza, aż do wiaduktu w Russoci-
cach. Dlatego ta kwestia była najważniej-
szym tematem spotkania w Domu Rolnika
20 lutego. Mieszkańcy przekazywali
przedstawicielom samorządu gminy Wła-
dysławów swoje uwagi i sugestie co do
prowadzonego remontu. Gmina Włady-
sławów nie jest wykonawcą inwestycji, bo
przebudowa drogi realizowana jest przez
Starostwo Powiatowe, jednak pracownicy
Urzędu Gminy skrupulatnie notowali

wszelkie uwagi i zobowiązali się przeka-
zać je inwestorowi.
Drugim niezwykle ważnym tematem była
koncepcja i projekt budowy oczyszczalni
ścieków w Russocicach. Urząd Gminy
zabezpieczył środki na stworzenie takiej
koncepcji i projektu, ale zanim zostaną
one utworzone mieszkańcy Russocic mo-
gli wypowiedzieć się co do planowanej
lokalizacji oczyszczalni. Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego uwzględnia
budowę oczyszczalni właśnie w Russoci-
cach, jednak nie wszystkim to się podoba.
Z pewnością jeszcze niejednokrotnie roz-
mowy na ten temat będą prowadzone.
Warto podkreślić, że póki co Urząd pla-

nuje stworzyć jedynie koncepcję i projekt.
Na samą budowę oczyszczalni konieczne
będzie pozyskanie środków zewnętrz-
nych.
Kolejnym tematem, poruszanym na więk-
szości spotkań z mieszkańcami, był od-
biór odpadów komunalnych. W tej kwestii
mieszkańcy Russocic również przekazali
swoje uwagi. Wyrazili zaniepokojenie, iż
zmniejszenie częstotliwości odbioru od-
padów może skutkować tym, że śmieci
będą palone w piecach lub wyrzucane do
lasów czy rowów. Te uwagi pracownicy
Urzędu również zanotowali i z pewnością
zostaną one rozważone.

MM

Mieszkańcy Russocic licznie przybyli na spotkanie

N owa sieć szkół to najważniejszy temat
XXIX sesj i Rady Gminy Władysławów,

która odbyła się 27 lutego w Urzędzie Gminy
we Władysławowie. Poza tym radni obradowa-
li nad uchwałą dotyczącą azbestu oraz nad
uchwałą dotyczącą usług społecznych w gmi-
nie Władysławów.
Druga już sesja Rady Gminy Władysławów w
lutym była krótka ale owocna. Radni podjęli na
niej trzy uchwały. Najważniejsza z nich doty-
czyła projektu nowej sieci szkół w gminie
Władysławów. Zmiany w funkcjonowaniu pla-
cówek oświatowych wymusiła Ustawa – Prawo
oświatowe, która zlikwidowała gimnazja, a w
ich miejsce przywróciła ośmioklasowe szkoły
podstawowe. Zmiana ta nie ominęła gminy
Władysławów. Stąd radni podjąć musieli
uchwałę wprowadzającą projekt nowej sieci
szkół obejmującej pięć ośmioklasowych Szkół
Podstawowych we Władysławowie, w Chyli-
nie, Kunach, Natalii i w Wyszynie. Uchwała w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół pod-

stawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe została
podjęta jednogłośnie.
Jednogłośnie też radni podjęli uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej z bu-
dżetu gminy Władysławów dla Powiatu Turec-
kiego na dofinansowanie realizacji zadania
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawie-
rających azbest. Równie zgodni byli co do pod-
jęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Władysławów do projektu pozakonkursowego
oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa
na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego
„Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług
opiekuńczych i asystenckich oraz usług wspar-
cia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Po-
wiecie Tureckim”.
XXIX sesja Rady Gminy była też okazją do
poruszenia kwestii związanej z herbem gmi-
ny Władysławów.

Zastępca Wójta, Piotr Szewczyński poinfor-
mował zebranych, iż dotychczasowy herb
gminy Władysławów, a także pieczęć i flaga
nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Heraldyczną działającą przy Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cj i. Ich weryfikacja nastąpiła na wniosek
Wojewody Wielkopolskiego z czerwca 2016
r. Stąd koniecznym jest zaprojektowanie no-
wych symboli gminy Władysławów i przed-
łożenie ich Komisj i, by gmina mogła z dumą
posługiwać się symbolami, właściwymi dla
lokowanego w roku 1727 miasta Władysła-
wów. Warto podkreślić, że w tym roku ob-
chodzimy rocznicę 290-lecia utworzenia
miasta Władysławowa.

MM

JJEEDDNNOOGGŁŁOOŚŚNNII II ZZGGOODDNNII
PPOODDCCZZAASS XXXXIIXX SSEESSJJII

Mieszkańcy Russocic oraz innych miejscowości gminy
Władysławów nie tak dawno mieli okazję rozmawiać z
posłem Ryszardem Bartosikiem. Ale tematów do roz-
mów jest tyle, że 20 lutego w Domu Rolnika odbyło się
kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami sa-
morządu gminy Władysławów, na które zaproszono
mieszkańców Russocic. Tematem spotkania były głów-
nie sprawy dotyczące sołectwa Russocice, ale nie zabra-
kło też takich, dotyczących całej gminy.
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PPOOLLSSKKOO--IIZZRRAAEELLSSKKII PPOOMMOOSSTT MMIIĘĘDDZZYYPPOOKKOOLLEENNIIOOWWYY
Czas zaciera ślady, ale pamięć o przeszłości pozostaje na zawsze. Czasem wystarczy iskra, by z przeszłości wydobyć fakty,
wydarzenia, osoby i odkryć tę przeszłość na nowo. Historia Żydów w gminie Władysławów właśnie dzięki takiej iskrze na-
brała zupełnie innego koloru. Dzieje Pani Felli Tobiak – Żydówki mieszkającej w gminie Władysławów, która uciekła z get-
ta i ukrywała się przez lata, by w końcu wyemigrować do Izraela – przyczyniły się do nawiązania kontaktu z jej potomkami i
zorganizowania ich wizyty we Władysławowie.

We wtorek, 2 maja 2017 r. w gminie
Władysławów miało miejsce niecodzien-
ne spotkanie. Pani Hamdat Cohen–Shraga
wraz z siostrą oraz mamą przybyły do
Władysławowa z samego Izraela. Spo-
tkały się z przedstawicielami samorządu
gminy Władysławów, zastępcą wójta,
Piotrem Szewczyński, skarbnik, Elżbietą
Klanowską, a także z rzeźbiarzem Marci-

nem Boczkiem oraz malarzem, Roma-
nem Choinką. Ta wizyta zainicjowana
była wcześniej za pośrednictwem me-
diów społecznościowych. W ten sposób
Pani Hamdat Cohen–Shraga próbowała
odnaleźć informacje dotyczące urodzenia
swojej babci, Felli Tobiak. Był to impuls
do tego, by zorganizować spotkanie. Na
zaproszenie Urzędu Gminy Panie zare-

agowały bardzo entuzjastycznie. W ten
sposób 2 maja połączono dwa zakątki
świata – Władysławów i Izrael. Udało się
też odkryć nieznane dotąd informacje z
przeszłości. W całą sprawę zaangażował się
lokalny rzeźbiarz, pasjonujący się kulturą
żydowską Marcin Boczek, który wspólnie z
zastępcą wójta, Piotrem Szewczyńskim od-
naleźli historyczne dokumenty, dotyczące
korzeni Felli Tobiak we Władysławowie.
Fella Tobiak to, dawna mieszkanka Wła-
dysławowa, która jedyna z naszej gminy
przeżyła obóz koncentracyjny. Pieszo
przywędrowała z powrotem do Władysła-
wowa, gdzie długo szukała schronienia. W
końcu przygarnęła ją jedna rodzina i
ukrywała aż do zakończenia wojny. Po
wojnie Fella Tobiak wyjechała do Izraela,
gdzie osiedliła się na stałe. Niecodzienna
wizyta jej córki oraz wnuczek, które za-
witały z kilkudniową wizytą do Włady-
sławowa, była okazją do rozmów o
przeszłości, a także do nawiązania mię-
dzynarodowych przyjaźni. Warto podkre-
ślić, że Marcin Boczek odnalazł rodzinę,
która uratowała Felle Tobiak. Ale to już
jest historia na kolejny artykuł. Cieka-
wych historii Żydówki z Władysławowa
zapraszamy do lektury.
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Udało się odnaleźć dokumenty dotyczące Felli Tobiak

Spotkanie było okazją do nawiązania polsko-izraelskiej przyjaźni
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Wszystkie psy zabłąkane, zagubione, porzucone przez swoich właścicieli, lub też z jakichkolwiek innych przyczyn bezdomne i
błąkające się na terenie Gminy Władysławów, zostają regularnie odławiane i umieszczane w Schronisku "Hotel Dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego" Longina Siemińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, oraz filią w miejscowości Wojtyszki 1 8,
gm. Brąszewice. Tam z kolei każde zwierzę zostaje objęte opieką lekarsko-weterynaryjną obejmującą profilaktykę, leczenie,
kastrację oraz sterylizację, by na koniec oznakowane podskórnym czipem trafić do boksu, gdzie już tylko czeka na nowego
właściciela. Dzięki tym wszystkim zabiegom każdy kto zdecyduje się adoptować psa ze schroniska może mieć pewność że jego
nowy przyjaciel przeszedł wszystkie niezbędne szczepienia i jeśli zaszła taka potrzeba leczenie - wszystkie te informacje znajdują
się w „Książeczce zdrowia psa” założonej w dniu przyjęcia zwierzęcia do schroniska. Oprócz książeczki każdy nowy właściciel w
ramach wyprawki otrzyma dla swojego czworonoga od Gminy Władysławów 10 kg suchej karmy.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 63 2804647 lub osobisty - budynek Urzędu Gminy, pok. 110.

PPIIEESSKKII SSZZUUKKAAJJĄĄ DDOOMMUU




