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MMUUZZYYCCZZNNYY PPOORRTT WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWÓÓWW
Każdy, kto był w sobotę, 29 lipca 2017r.
na rynku i terenie targowiska we Wła-
dysławowie wie, że był to wyjątkowo
udany dzień. I nie mamy na myśli tylko
pogody, która stanowiła piękną oprawę
dobrej zabawy Muzycznego Portu
Władysławów.

Gdy wybiła godzina 14:00 w Rynku fe-
styn otworzył i przywitał pierwszych
uczestników Zastępca Wójta Piotr Szew-
czyński wraz z Dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury, Krzysztofem Owczar-

kiem. Kolejnym punktem programu był
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ,
dyrygowanej batutą Andrzeja Kujawy.
Jesteśmy pod wrażeniem umiejętności
członków Orkiestry. Udany koncert ple-
nerowy „na żywo” to dowód na wysoki
poziom i niewątpliwy talent muzyków.
Dzieci z pewnością stwierdzą, że naj-
większą atrakcję stanowił park dmucha-
ny. Było kolorowo, aktywnie, radośnie i
słodko, czyli wszystkie niezbędne ele-
menty przedniej zabawy. Na stanowisku

promocyjnym gminy Władysła-
wów najmłodsi mogli wykazać się
zdolnościami plastycznymi oraz
otrzymać długopisy, breloki czy
ulubione przez wszystkie pociech
balony. Podczas wystawy zabyt-
kowych aut i motocykli wyłonio-
no laureata konkursu Gwiazda
Elegancji. Zwycięzcą został po-
marańczowy Volkswagen Trans-
porter T2, którego właścicielka
otrzymała puchar. Od godziny
17:00 festyn zmienił lokalizację i

plac targowy zupełnie
zmienił swoje oblicze. Przygoto-
wana scena do wystąpień mu-
zyczno-wokalnych wpierw
posłużyła Zastępcy Wójta Pio-
trowi Szewczyńskiemu do uro-
czystego i
oficjalnego
Podziękowa-
nia Ochotni-
czej Straży
Pożarnej w
Chylinie. To
szczególne
uznanie druh-

nom i druhom należy
się za wzorową posta-
wę i służbę na rzecz
społeczności lokalnej
oraz za wybitne osią-
gnięcia w zawodach
pożarniczych.
Następnie Zastępca Wójta wręczył pu-
chary za udział w Gminnych Zawodach
Strzeleckich Radnych i Sołtysów. Otrzy-
mali je Sołtys wsi Jabłonna, Ewa Janiak,
w-ce przewodniczący Rady Gminy, Ma-

ciej Czaja, Kierowniki referatu gospodar-
ki komunalnej i ochrony środowiska, Ja-
rosław Szczap oraz Sekretarz Gminy,
Tomasz Rajczyk. Po tej oficjalnej części
przyszedł czas na rozluźnienie. Na scenie

pojawił się zespół „Fox”, który zrobił
wszystko, by rozbawić nieśmiałą część
zbierającej się publiczności. Rozdawał
płyty, a nawet zapraszał na scenę do
wspólnego śpiewania. Kolejne zespoły,
które umiliły sobotni wieczór to „Foks-
trot” „ Akord” i gwiazda wieczoru „Blue
Box”. Był śpiew taniec i odprężenie. Ma-
my nadzieję, że w przyszłym roku po-
myślne wiatry znów będą wiać w żagle
naszej gminy, by kolejny raz dotrzeć do
Muzycznego Portu Władysławów.

M. K

Wręczenie nagród za zawody strzeleckie

Dobra zabawa na dmuchańcach

Pokaz zabytkowych samochodów

Występ zespołu Blue Box Wyróżnieni Strażacy z OSP Chylin
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Kwestia wydatkowania finansów pu-
blicznych nigdy nie jest ani łatwa, ani
prosta, dlatego staranność i rzetelność
w wykonywaniu kwestii budżetowych
przez Władze Gminy jest tak istotna.
Podczas absolutoryjnej sesj i Rady Gminy,
która odbyła się 30 czerwca b.r. Wójtowi
Gminy Władysławów zostało udzielone
absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2016 r. Trzeba przyznać, że ilość zgro-
madzonych środków jak i sposób wydat-
kowania w minionym roku, jest wysoce
satysfakcjonujący i daje powody do zado-

AABBSSOOLLUUTTOORRIIUUMM DDLLAAWWÓÓJJTTAAWWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWOOWWAA
wolenia. Dlaczego? Za-
cznijmy od początku. Kwo-
tą, która była po stronie
dochodów to 31 ,5 mln zł,
wydatki zaś wyniosły nie-
spełna 29,8 mln zł. Wniosek
nasuwa się sam - władzom
gminy udało się zaoszczę-
dzić kwotę 1 ,7 mln zł i
dzięki temu zmniejszyć po-
ziom zobowiązań kredyto-
wych, dlatego też środkami
jakie pozostały to 1 mln zł.
By udało się to sprawnie
wykonać należało w trakcie roku budże-
towego podjąć kilka uchwał i zarządzeń
wprowadzających zmiany w budżecie i
dzięki temu jak zaznaczyła Pani Skarbnik
Elżbieta Klanowska budżet został wykonany
prawidłowo.
Tak dobra kondycja Gminy pozwoli na
przystąpienie do realizacji bardzo poważnej i
kosztownej inwestycji, jaką jest budowa no-
wej oczyszczalni ścieków w Russocicach.

We wtorek 1 sierpnia 2017 r. W Urzędzie
Gminy we Władysławowie doszło do

bardzo ważnego spotkania. Przewodnicząca
Gminnej Komisj i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Barbara Skoczylas wraz z
przedstawicielami samorządu gminy Włady-
sławów – Zastępcą Wójta Piotrem Szewczyń-
skim i Skarbnik Gminy Elżbietą Klanowską
oraz Kierownik GOPS Anną Bujak rozma-
wiali z Komendantem Powiatowym Policj i w
Turku mł.insp. Michałem Grzelakiem, Ko-

mendantem Komisariatu Policj i w Tuliszko-
wie asp.sztab. Romanem Marczyńskim oraz
asp.sztab. Mateuszem Latuszewskim o pod-
niesieniu bezpieczeństwa na drogach, proble-
mie dopalaczy i o profilaktyce
antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży w
gminie Władysławów. Wspólnie ustalono, iż
od nowego roku szkolnego zorganizowanych
zostanie szereg warsztatów, pogadanek i zajęć
w tematyce profilaktyki antynarkotykowej .
Komendanci wraz z Zastępcą Wójta zadekla-

Oficjalne przekazanie narkotestów

Wspólnie z Gminą Krzymów nasza gmina
planuje stworzyć Związek Międzygmin-
ny, obejmujący działalność w obszarze go-
spodarki komunalnej . Współpraca ta
głównie ma na celu ustabilizowanie kosz-
tów i wydatków mieszkańców za zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. Za
utworzeniem rzeczonego związku byli
wszyscy radni obecni na obradach. W koń-
cu radni z naszej gminy są jednomyślni.

M. K

NNAARRKKOOTTEESSTTYY DDLLAA PPOOLLIICCJJII
rowali ścisłą współpracę w walce z dopala-
czami oraz intensywniejszą prewencję.
To bardzo rzeczowe spotkanie zakończyło się
przekazaniem przez Zastępcę Wójta Piotra
Szewczyńskiego i Przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Barbarę Skoczylas pakietu
narkotestów. To kolejne skuteczne narzę-
dzie do podnoszenia bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy. DrugCheck 3000 to
kompaktowy i szybki doustny tester, który
jest przeznaczony do jednoczesnego, jako-
ściowego stwierdzenia obecności do 5 nar-
kotyków / klas narkotyków w próbkach
śliny. Tester wykrywa następujące narko-
tyki: kokainę, opiaty, amfetaminę, meta-
amfetaminę oraz Tetrahydrokannabinol.
Zakupione urządzenia pomogą funkcjona-
riuszom min. w wykrywaniu kierowców,
wobec których istnieje podejrzenie, że pro-
wadzą pojazd pod wpływem narkotyków.
Sfinansowanie zakupu narkotestów przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych to kolejne z szeregu
praktycznych działań podejmowanych na
rzecz szeroko pojętej trzeźwości i podno-
szenia świadomości mieszkańców Gminy
w kwestii zagrożeń związanych z zażywa-
niem narkotyków.

M. Kowalska
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II EKSTREMALNY BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH
HUSAR RACE

WGminie Władysławów to właśnie
Wyszyna wiedzie zdecydowany

prym we wszelkiego rodzaju biegach.
Dlatego w sportowym Kalendarzu Wy-
szyny dzień 13 sierpinia 2017 r. to ko-
lejna ważna data. Pomysł by piękno
terenu należącego do Wyszyny wyko-
rzystać jako tło dla trudnego biegu po-
wstał dwa lata temu. Organizatorzy to
OSP Wyszyna, Klub Sportowy Baszta
Wyszyna i Urząd Gminy Władysławów.
Niedzielne zmagania to już druga edycja
tego niełatwego wyścigu Husar race to

bieg zorganizowany głównie dla służb
mundurowych, ale udział mógł wziąć w
nim każdy, kto wcześniej zadeklarował
chęć uczestnictwa w tej imprezie. Jednak
jak sama nazwa wskazuje nie był to re-
kreacyjny trucht dla „każdego”, a bieg
ekstremalny dla tych, których dobra
kondycja fizyczna jest niezbędna do wy-
wiązywania się z codziennych obowiąz-
ków. Również dla tych, którym nie
straszne jest brodzenie w zimnej wodzie
, skoki przez przeszkody, czołganie się w
błocie czy wspinaczka, a wszystko to w

bardzo szybkim tempie. Wśród uczestni-
ków znaleźli się przedstawiciele Straży
Pożarnej , Policj i, Wojska, Straży Gra-
nicznej i innych służb mundurowych. Na
starcie stanęło ponad 130 zawodników w
przedziale wiekowym od 16 do 62 lat.
Do pokonania mieli 6 km trasę prowa-
dzącą przez las i łąki, naszpikowaną
przeszkodami w postaci rowów z wodą,
bel słomy, zalewisk i kanału. Wszystkim
uczestnikom a w szczególności zwy-
cięzcom gratulujemy.

M.K

Zwyciężczynie Zwycięzcy
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DDOOŻŻYYNNKKII GGMMIINNNNOO--PPAARRAAFFIIAALLNNEE WW KKUUNNAACCHH
Koniec sierpnia to dla większości osób
przede wszystkim zmierzch wakacji, na-
tomiast dla rolników to koniec żniw. Jest
to jednak nie tylko czas wzmożonej, cięż-
kiej pracy w polu, ale także wygospoda-
rowana chwila wytchnienia, na uroczyste
podziękowanie za plony. To staropolskie
święto, jest zarówno ukoronowaniem ca-
łorocznej pracy rolników, jak i ich naj-
większą uroczystością, hucznie
obchodzoną we wszystkich, nawet tych
najmniejszych, polskich wsiach. 20
sierpnia 2017 r. również w Gminie
Władysławów tradycji stało się zadość.

Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli
mieszkańcy wieś Kuny i wszystkie uroczy-
stości związane z Świętem Plonów roze-
grały się na terenie strażnicy OSP. Główną
oprawę muzyczną części oficjalnej i obrzę-
dowej zapewniła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Władysławów oraz Zespół Lu-
dowy Wyszynianki. Tradycyjnie dożynki
rozpoczęły się od polowej Mszy Świętej . W
swoim przemówieniu, Zastępca Wójta Piotr

Szewczyński, podziękował wszystkim tru-
dzącym się na roli i podkreślił wielką war-
tość chleba w tradycji i kulturze Narodu
Polskiego. Z życzeniami dla rolników w
imieniu Rady Powiatowej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej wystąpił delegat Marian
Bońka. W imieniu Starosty Powiatu
wystąpił Radny Powiatu Krzysztof
Przygoński i podziękował rolnikom za trud
włożony w tegoroczne zbiory. Honory Sta-
rościny i Starosty Dożynek pełnili Małgo-
rzata Łysiak vel Kempińska i Krzysztof
Kwietniewski. Uroczysty korowód z wień-
cem przeszedł przez cały plac by spocząć

przed sceną. Tam też na-
stąpiło tradycyjne prze-
kazanie chleba i płodów
rolnych przez Starostów
na ręce władz gminy re-
prezentowanych przez
Zastępcę Wójta gminy
Władysławów Piotra
Szewczyńskiego i Prze-
wodniczącą Rady Gminy
Władysławów Krystynę
Michalak. Ostatnim ele-
mentem oficjalnych ob-
rzędów było uroczyste
rozkrojenie dożynkowe-
go chleba upieczonego z
mąki z tegorocznych
plonów przez Zastępcę
Wójta i przewodniczącą
Rady Gminy i podziele-
nie się nim ze wszystki-
mi uczestnikami.
Smutnym i niebezpiecz-
nym przerywnikiem
Święta Plonów był pożar
słomianej kukły dożyn-
kowej . Nie przeszkodziło
to jednak w godnym do-
kończeniu obrządku po-
nieważ reakcja Straży
Pożarnej była natych-
miastowa i ogień udało
się opanować w bardzo
krótkim czasie.
Po części oficjalnej na
scenie, z ludowym re-
pertuarem, wystąpiły
uczennice ze Szkoły
Podstawowej im.Alfreda
Delonga w Kunach.
Koncert w wykonaniu
zespołu Drink Bar był
dobrym wstępem do za-
bawy tanecznej , która
była zwieńczeniem tego-
rocznych Dożynek.

M.K

Starościna i Starosta tegorocznych Dożynek

Koncert zespołu Drink Bar

Uroczyste pokrojenie chleba

Orszak dożynkowy

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kunach
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Stadion Gminny w Russocicach 25 czerwca 2017 r. stał się areną dla niezwykle atrakcyjnych zawodów. Zmagania w których biorą
udział konie od wieków wzbudzają wiele pozytywnych emocji bo jak podkreślają widzowie "konie są po prostu piękne".

Imprezę otworzył i powitał zawodników oraz licznie zgromadzona publiczność zastępca wójta Piotr Szewczyński. Zawody rozpoczęły
się od pokazu w wykonaniu kawalerzystów ze Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej pod dowództwem rotmistrza Macieja Chojnac-
kiego. Szwadron i tym razem został entuzjastycznie powitany i nagrodzony brawami.
Następnie rozpoczęły się zmagania zawodników, których rezultaty poznać można na stronie internetowej www.wladyslawow.pl

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z imprezy.
M.K

II II II GGMMIINNNNEE
ZZAAWWOODDYY WW
PPOOWWOOŻŻEENNIIUU
ZZAAPPRRZZĘĘGGAAMMII
KKOONNNNYYMMII
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kurs o zdrowiu czy konkurs poezji obco-
języcznej .
Skoro tak dużo dobrego się dzieje, to z
pewnością są już plany na przyszłość.
Możemy je poznać?
Oczywiście. Jak wspomniałam bardzo
zależy nam na kolejnej klasie profilowa-
nej , klasie językowej i będziemy się te
plany starali urzeczywistnić, z jakim
efektem czas pokaże. Największą bolącz-
ką są zawsze „remonty”. Budynek B
mieszczący się przy ulicy Kaliskiej wy-
maga ciągłej modernizacji. Zostało wy-
konanych już kilka działań mających na
celu podnoszenie jakości i komfortu na-
uki naszych uczniów, ale jeszcze wiele
przed nami.
Proszę „pochwalić się” co zostało zro-
bione?
Zostały wymienione małe okna lufciko-
we, które pamiętały początki tej szkoły.
Co cieszy nas bardzo to wymiana w
dwóch klasach ławek i krzeseł, bez ob-
ciążanie budżetu. Stało się to dzięki skle-
pikowi szkolnemu, który wypracował
fundusz w kwocie 6 tysięcy złotych.
Pani Dyrektor temat bociana jest za-
wsze tematem podnoszonym w rozmo-
wach o szkole we Władysławowie. I
tym razem muszę o niego zapytać po-
nieważ wzbudza wiele emocji.
Tak zgadza się - gniazdo z bocianami na
terenie szkoły to swoisty fenomen. Od
pięciu lat w okresie od marca do końca
września „podglądamy” bocianią rodzinę.
W tym roku zainstalowana została nowa
kamera dzięki temu obraz jest bardzo do-
bry, a dzięki sponsorowi Panu Jarosławo-
wi Kwiatkowskiemu pokryte są koszty
generowane przez ten monitoring. Bo-
ciany już odleciały, ale czekamy na wio-
snę, kiedy znów zagoszczą w swoim
gnieździe.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów,
ponieważ sukcesy Pani to sukcesy szkoły.

M.K

Początek roku szkolnego to zawsze
wiele różnych emocji. Dla pierwszo-

klasistów przeżycie ogromne, dla star-
szych uczniów świadomość obowiązku,
dla rodziców troska o powodzenie i suk-
cesy edukacyjne dzieci. W tym roku ko-
lejnym powodem do dodatkowych emocji
stała się reforma oświaty. Nie ma już
Gimnazjów, a oddziały gimnazjalne i
szkoła podstawowa jest już ośmioklaso-
wa. Dyrektor Szkoły Podstawowej we
Władysławowie Urszula Maciejewska
chętnie zgodziła się porozmawiać o tym
nowym wyzwaniu.

Wszystkich nurtuje temat reformy
Oświaty. Jak wygląda ta sprawa w na-
szej szkole?
To prawda Reforma Oświaty wzbudziła
dużo emocji. Z dniem 1 września nie je-
steśmy już Zespołem Szkół ale Szkołą
Podstawową, w której są odziały gimna-
zjalne czyli klasy II i III. W sumie w
szkole mamy 28 oddziałów w tym jeden
oddział przedszkolny. Klasa zerowa, któ-
ra również jest oddziałem integracyjnym
ze względu na dziecko, które jest niepeł-
nosprawne i konieczna stała się pomoc
nauczyciela wspomagającego. Mamy no-
wą podstawę programową, która obowią-
zuje w klasie I, IV i VII. Do zmian
przygotowywaliśmy się już w minionym
roku szkolnym. Kadra pedagogiczna bra-
ła udział w konferencjach i szkoleniach,
zbierała materiały dlatego mogę powie-
dzieć, że nauczyciele są przygotowani na
zmianę.
Czy przez te zmiany jakiś nauczyciel
stracił pracę?
Nie. Nie zaszła konieczność redukcji za-
trudnienia, ponieważ ilość godzin jakie
musi wypracować nauczyciel jest w na-
szej szkole wystarczająca do zapewnienia
wszystkim pedagogom etatów. Jest pięciu
nauczycieli, którzy uzupełniają etaty w
innych szkołach.
Duży nacisk kładzie się na ukierunko-
wywanie dzieci już od najmłodszych lat
na konkretne dziedziny, zawody. Czy
są w szkole klasy profilowane?
Tak od tego roku szkolnego mamy klasę
sportową.
Proszę opowiedzieć jak do tego doszło,
że powstała? Jakie warunki trzeba było
spełnić by mogła „ruszyć” od września?
Pomysł na klasę profilowaną zrodził się
już w momencie gdy przystąpiłam do

konkursu na dyrektora. Chciałam coś
zmienić w tej szkole. Wprowadzić coś
nowego, ulepszyć, wydobyć potencjał
drzemiący w naszych uczniach. Wsłu-
chując się w głosy rodziców, którzy czę-
sto podnosili temat, aby zajęć sportowych
w samej szkole było więcej oraz posiada-
nie dobrego zaplecza sportowego w po-
staci hali sportowej , Orlika i sali
gimnastycznej spowodowało, że skiero-
waliśmy swe działania właśnie na klasę
sportową. Procedura otwarcia takiej klasy
rozpoczęła się już w marcu. By mogła
zostać utworzona potrzebna była grupa
20 uczniów. Przygotowaliśmy deklarację
dla rodziców, którzy mieli określić, czy
dziecko rozpoczynając edukację w klasie
IV będzie uczęszczać do klasy sportowej .
Wymagane było również badanie lekar-
skie określające sprawność fizyczną kan-
dydata do klasy o rozszerzonym profilu
sportowym. Nauczycielami prowadzący-
mi i jednoczesnymi twórcami programu
nauczania jest Pani Agnieszka Majda i
Pan Bartosz Wiśniewski.
Łączna ilość godzin wychowania fizycz-
nego w klasie sportowej to 10, czyli 6
godzin więcej niż w podstawie progra-
mowej jaką mają do zrealizowania
uczniowie bez rozszerzenia sportowego.
Dyscyplinami, które w szczególny spo-
sób będą rozwijane to aerobik, lekka
atletyka i piłka nożna.
Czy dla miłośników innych dziedzin
szkoła ma równie ciekawą ofertę?
Nie ukrywam, że razem z gronem peda-
gogicznym bardzo byśmy chcieli i nawet
mamy gotowe pomysły na utworzenie
kolejnych takich klas, choćby klasy języ-
kowej . Niestety wszystko obwarowane
jest finansami i na chwilę obecną ni mo-
żemy ich zrealizować, ale wierzymy, że
w przyszłości się to uda. Zaznaczyć jed-
nak muszę, że dzieci, które mają inne za-
interesowania są otoczone naszą opieką i
nauczyciele dbają by każdy uczeń, jeśli
tylko chce, mogł korzystać z kółek zain-
teresowań i rozwijać pasje plastyczne,
muzyczne, przyrodnicze, językowe. W
szkole zawsze dzieje się coś pozytywne-
go. Wychodzimy z ofertą nie tylko do
uczniów, ale również do rodziców. Mamy
wieczornice i spotkania z rodzicami na
których dzieci czy już młodzież może za-
prezentować to co wypracowała. Może-
my pochwalić się organizacją bardzo
udanych konkursów jak Powiatowy kon-

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA
WWEE WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWOOWWIIEE
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Na terenie żwirowni w Russocicach,
w sobotę 2 września, każdy obser-

wator mógł przekonać się, że jazda na
motorze to nie tylko zawrotna prędkość, a
wymagająca niezwykłej precyzji, zmysłu
równowagi, skupienia i siły umiejętność.
Zawody Motocyklowe Trial, to z pewno-
ścią jedna z najbardziej widowiskowych
dyscyplin sportowych w których moto-
cykl, zaraz po człowieku, jest najistot-
niejszym elementem. Dla niewtaje-
mniczonych trial to jazda na specjalnie
przystosowanym motocyklu po bardzo
trudnym terenie. Motocykl do trialu to
lekki ważący do 70 kg posiadający dwu
lub czterosuwowy silnik 250 ccm do 300
ccm, hydrauliczne hamulce tarczowe i
sprzęgło, pojedynczy /centralny/ tylni te-
leskop, wysoki moment obrotowy i nie-
wielka moc ok. 1 5 KM. Opony wykonane

są ze specjalnego gatunku gumy i przy-
stosowane do bardzo niskich ciśnień eks-
ploatacyjnych ok. 0.3 atm. Cała
konstrukcja motocykla i jego środek cięż-
kości niejako wymuszają jazdę w pozycji
stojącej , co pozwala na skuteczny balans
ciałem w celu uniknięcia podparcia się
przez zawodnika co skutkuje punktami
karnymi. Wszystkie te elementy, a także
5-cio lub 6-cio biegowa skrzynia biegów
o bardzo niskich przełożeniach, pozwalają
na maksymalne wykorzystanie przyczep-
ności na odcinkach, która niezbędna jest

do pokonania niejednokrotnie prawie pio-
nowych przeszkód. W tym sporcie pręd-

kość nie odgrywa większej roli, najistot-
niejsza jest technika, wybranie odpowied-
niego toru, a przede wszystkim pokonanie
określonego fragmentu trasy - OJO czyli
odcinek jazdy obserwowanej z jak naj-
mniejszą ilością podparć. Zawodnik prze-

jeżdża przez progi skalne, potoki, pnie
drzew, korzenie, zjeżdża i wyjeżdża po
prawie pionowych ścianach, przeskakuje
kilka metrów w powietrzu między po-
szczególnymi przeszkodami. Takiego
właśnie kalibru imprezę podjęli się zorga-
nizować i trzeba przyznać z dużym suk-
cesem, Polski
Związek Motorowy,
Miejski Klub Moto-
rowy „TUR-MOT”
w Turku, Urząd
Gminy we Włady-
sławowie i Gminny
Ośrodek Kultury we
Władysławowie.
Ogólnopolskie Za-
wody Motocyklowe
Trial im. Stanisława
Michla w Russoci-
cach to wydarzenie
stanowiące V i VI

rundę Mistrzostw Strefy Południowo -
Zachodniej Polski. W zawodach udział
wzięło 34 zawodników w grupach A, B,
C, oraz Junior, którzy do pokonania mieli
8 odcinków w 4 pętlach. Uczestnicy za-
pytani o jakość i stopień trudności przy-
gotowanej trasy zgodnie odpowiadali, że
trasa nie była łatwa, a padający w zeszłej
nocy deszcz, zdecydowanie ją utrudnił.
Zmagania zawodników podziwiała spora
rzesza kibiców, a fascynacja motocyklami
szczególnie wśród najmłodszej części ob-
serwatorów była ogromna. Trzeba przy-
znać, że motocykliści zadbali by „było na
co popatrzeć”. Ich skupienie, walka z
każdą przeszkodą, ryk silnika i efektowne
pokonywanie kolejnego OJO sprawiły, że
zawody było ciekawe nawet dla tych,
którzy bez emocji podchodzą do sportów
motocyklowych. Gratulujemy wszystkim
zawodnikom, a w szczególności zwycięz-
com.

M.K

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MOTOCYKLOWE
TRIAL
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OSP Chylin to nie tylko sprawna wy-
szkolona do zadań bojowych, osiąga-
jąca świetne wyniki na zawodach
pożarniczych jednostka ochotników.
To również grupa ludzi z wielkim za-
angażowaniem działająca na rzecz
społeczności lokalnej . Strażacy z Chy-
lina podjęli się zadania organizacji po-
żegnania lata. Dnia 26 sierpnia 2017 r.

Trzeba przyznać, że udało się im to z
dużym powodzeniem. Impreza rozpo-

częła się od rozgrywek w ramach III
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
OSP Chylin. Do zawodów zgłosiło się 8
drużyn seniorów i dwie drużyny junio-
rów. Zwycięzcą Turnieju został Drink

Team z Koła. Juniorski pojedynek za-
kończył się remisem. Na wszystkich

zgromadzonych uczestników czekał cie-
pły poczęstunek oraz swojski i niezastą-
piony chleb ze smalcem. Jak przystało
na dobrą plenerową imprezę znalazło się
„coś” dla każdego i w każdej grupie

wiekowej . Dzieci nadmiar swojej ener-
gii mogły rozładować na tzw. dmuchań-
cach, a dorośli w konkurencjach, które
wymagały nie lada siły i koncentracji, a

w niektórych przypadkach nawet umie-
jętności cyrkowych. Okazuje się, że jaz-
da na rowerze wcale nie musi być

banalnie prosta, a utrzymanie równowa-
gi i przejechanie bez dotknięcia stopą
podłoża odcinka zaledwie 10 metrowe-
go, może być nie lada wyczynem. Kilku
śmiałków podjęło próbę jazdy na „od-
wróconym rowerze” niestety zakończo-
ną fiaskiem. Wiele emocji wzbudziła
konkurencja wyciskania hantli. W kate-
gorii mężczyzn, zwycięzca - hantle o

wadze 18 kg, podniósł jedną ręką 39
razy. W kategorii Pań, hantle o wadze
8 kg zwyciężczyni podniosła 34 razy.
Za tą właśnie konkurencję zwycięz-
com nagrody wręczył Zastępca Wójta
Gminy Władysławów Piotr Szew-
czyński. Spektakularnym zwieńcze-
niem festynu był lot balonem na
uwięzi, którym zainteresowanie
wśród uczestników imprezy było
ogromne. Pasażerowie po wyjściu z
balonu zapytani o wrażenia z wypie-
kami na twarzy relacjonowali „to było
super”. Ponad dziewięćdziesięciu
osobom udało się oderwać od ziemi i
zobaczyć Chylin z zupełnie innej
„nieprzyziemnej” perspektywy.
Ostatnimi elementami festynu było
ognisko i pieczone kiełbaski oraz ży-
wiołowa dyskoteka, jak podkreślają
organizatorzy, „nakręcana” przez DJ
Jarona.

M.K

ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIEE LLAATTAA
ZZ OOSSPP CCHHYYLLIINN

Lot balonem na uwięzi

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy
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Już po raz XXXI w tej kadencji radni
Gminy Władysławów zebrali się, by ra-

dzić i dyskutować o przyszłości gminy. W
sobotę, 3 czerwca, odbyła się sesja, na
której podjęte zostały uchwały, ale jednym
z istotnych punktów obrad był też Apel do
Zarządu Powiatu Tureckiego o podjęcie
działań, zmierzających do rozpoczęcia re-
alizacji budowy ścieżki rowerowej łączą-
cej Turek z gminą Władysławów. Potrzeba
budowy tej ścieżki została dostrzeżona w
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Gru-
py Działania Turkowskiej Unii Rozwoju –
LGD T.U.R. na lata 2016 - 2026, Zinte-
growanej Strategii Rozwoju Gospodarcze-
go Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015
– 2025, a także w Strategii Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Gminy Władysła-
wów na lata 2014 – 2020.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Władysławów na lata
2017–2022 oraz zmiany w budżecie gminy
Władysławów na 2017 rok były jednym z
punktów sobotniej sesj i Rady Gminy Wła-
dysławów. Zmiany te omówiła skarbnik
gminy, Elżbieta Klanowska, a Radni pod-
jęli uchwały jednogłośnie. Równie zgodni
byli przy podejmowaniu uchwały w spra-
wie udzielenia dotacji celowej powiatowej
spółce wodnej , która zajmuje się rowami,
położonymi przy gruntach zrzeszonych w
spółce mieszkańców gminy. Z obrad wy-
cofano natomiast punkt, dotyczący podję-
cia uchwały w sprawie ustalenia diet dla
sołtysów z gminy Władysławów. Sołtysi
nie kryli rozgoryczenia, jednak wycofanie
punktu nie wyklucza ustalenia takich diet
w przyszłości. Konieczne jednak jest

wcześniejsze zabezpieczenie środków na
ten cel w budżecie.
Najbardziej emocjonującym punktem ob-
rad był Apel Rady Gminy Władysławów
do Zarządu Powiatu Tureckiego w celu
podjęcia działań zmierzających do rozpo-
częcia realizacji budowy ścieżki rowero-
wej przy drodze powiatowej nr 3219P
Genowefa–Władysławów–Turek. Ścieżka
taka nie tylko poprawiłaby bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu na tej trasie, ale
też zaktywizowałaby społeczeństwo do
aktywności fizycznej . Byłby to niezwykle
pożądany ciąg pieszo-rowerowy. Dodać
należy, że pobliskie gminy mają już takie
ścieżki. Wśród nich jest gmina Krzymów,
w której nie tak dawno powstała ścieżka
rowerowa aż do Kun. Jak twierdził radny
Mirosław Rosiak z Kun powiat koniński,
który realizował tę inwestycję chciał
współpracować z powiatem tureckim,
jednak według jego wiedzy nie było ze
strony powiatu tureckiego woli takiej
współpracy. W samym powiecie tureckim
sporo już jest ścieżek pieszo-rowero-
wych, a najbliższa gminie Władysławów
jest ścieżka na Zdrojkach w Turku, której
przedłużenie mogłoby połączyć Turek i
Władysławów. Radny Jacek Kalinowski
przypominał, że są pilniejsze do wykona-
nia inwestycje, chociażby budowa chod-
nika w Chylinie przy Szkole
Podstawowej, jednak jak zapewniał radny
Maciej Czaja, jedno nie wyklucza drugie-
go. Przecież chodnik naprzeciw Szkoły
Podstawowej w Chylinie będzie częścią
ciągu pieszo-rowerowego Turek–Kuny.
Apel, kierowany do Władz powiatu tu-

reckiego, obejmuje bowiem trasę przy
drodze powiatowej od Turku do Genowe-
fy. Zastępca wójta, Piotr Szewczyński
podkreślał wielokrotnie, że ścieżka rowe-
rowa wzdłuż drogi powiatowej to wymóg
XXI wieku. Warto wspomnieć, że trasa ta
jest bardzo niebezpieczna, o czym świad-
czą liczne wypadki z udziałem rowerzy-
stów. Mimo niebezpieczeństwa wielu
mieszkańców naszej gminy uczęszcza tą
trasą zarówno w celach rekreacyjnych,
jak też dojeżdżając w ten sposób do pracy
czy szkoły. Liczba mieszkańców gminy
Władysławów z roku na rok zwiększa się.
Jeszcze w 2007 roku zameldowanych na
stałe było 8004 mieszkańców, a w tym
roku jest to już 8200 osób. Budowa takiej
ścieżki rowerowej jest więc bardzo za-
sadna. Stąd też radni, mimo wcześniej-
szych wątpliwości, zdecydowali
wystosować taki apel do Zarządu Powia-
tu. Nawet radny Ryszard Wypych, wcze-
śniej sceptycznie nastawiony,
zadecydował, że przyłączy się do Apelu,
gdyż gminę nic to nie kosztuje, a być
może wpłynie na decyzję w Zarządzie i
przyspieszy budowę takiej ścieżki, która
wielokrotnie w dokumentach strategicz-
nych była planowana. Warto dodać, że
ogromną część środków finansowych na
ten cel można pozyskać ze środków Unii
Europejskiej . Gmina Władysławów bez-
skutecznie od 2008 roku wnioskuje do
powiatu tureckiego o budowę tej ścieżki.
Miejmy nadzieję, że Apel w końcu zmo-
bilizuje władze Powiatu do rozpoczęcia
jej realizacji.

MM

AAPPEELL RRAADDYY GGMMIINNYY WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWÓÓWW
WW SSPPRRAAWWIIEE RREEAALLIIZZAACCJJII BBUUDDOOWWYY

ŚŚCCIIEEŻŻKKII RROOWWEERROOWWEEJJ

Zapraszamy Państwa do przeglądania serwisu internetowego

Gminy Władysławów. Nowa strona zyskała przejrzystą oprawę

graficzną, poprawiono funkcjonalność oraz została

przygotowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

Zachęcamy do zapisywania się do powiadomień web push.

Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco z: aktualnościami,

informacjami, komunikatami, wydarzeniami, ostrzeżeniami

pogodowymi.

www.wladyslawow.pl



11

XXVV ŚŚWWIIĘĘTTOO PPIIEECCZZOONNEEGGOO ZZIIEEMMNNIIAAKKAA
W niedzielne popołudnie 10 września
2017 r. po raz kolejny Tarnowski Młyn
stał się gospodarzem Święta Pieczonego
Ziemniaka. Tegoroczna impreza po-
święcona najważniejszemu warzywu
naszego kraju, staje się powodem do
tak licznego przybycia gości z całej
gminy. Tłum jaki zjawił się na terenie
przyległym do świetlicy wiejskiej w
Tarnowskim Młynie nie dziwi bo to im-
preza, która od lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem.

Wszyscy mogli liczyć na atrakcje, a
szczególnie dzieci ucieszyły darmowe
dmuchańce, które dostępne były przez ca-
ły czas trwającej imprezy. Tradycyjnie
XV Święto Pieczonego Ziemniaka rozpo-
częła Msza Święta Polowa. Po duchowej
strawie przyszedł czas na coś dla ciała…
ale co to było! Wariacje na temat ziem-
niaka: kopytka, kluski śląskie, rosół z
kluskami przecieranymi i oczywiście w
roli głównej ziemniaki pieczone z ogni-
ska. Poi smacznymposiłku przyszedł czas
na konkurencje. Zmaganie otworzyły
dzieci z konkursami: rzutem ziemniaka do
celu i zbieraniem ziemniaków na czas.
Dzieci otrzymały gorący doping i słodko-
ści za udział w konkursach. Panowie mo-

gli sprawdzić się wbiegu farmera oraz
konkurencji polegającej na cofaniu cią-
gnikiem z przyczepą . Panie zmierzyły się
z obieraniem ziemniaków na czas. Zwy-
cięzcom konkursów zarówno tym młod-
szym jak i dorosłym nagrody wręczył

Sołtys Tarnowskiego Młyna Patryk Ja-
błoński. Najwięcej emocji i zainteresowa-
nia
wzb
u-
dziła
lo-
teria
fan-
to-
wa,
któ-
rej
finał

miał miejsce na scenie gdy rozlosowano
nagrody główne: szafkę pod telewizor,
sofę oraz Nagrodę Wójta – Rower. Posia-
dacze wszystkich szczęśliwych losów
odebrali nagrody. Imprezę uświetnił wy-
stęp Pauliny Nowickiej a następnie roz-
poczęła się zabawa taneczna.

M.K

PPOOSSPPRRZZĄĄTTAALLII TTEERREENN LLEEŚŚNNYY WW FFEELLIICCJJAANNOOWWIIEE
Mimo niesprzyjającej aury grupa 60

uczniów ze Szkoły Podstawowej
we Władysławowie 14 września 2017 r.
wybrała się do Felicjanowa by tam
„sprzątać świat”. Uczniowie z zapałem
zabrali się za uporządkowanie terenu
przyległego do Cmentarza Ewangelicko –
Augsburskiego i trzeba przyznać, że wy-
wiązali się z zadania naprawdę dobrze.
Humor dopisywał uczestnikom tego
przedsięwzięcia, którzy wzorowo wyko-
rzystali czas jaki był przeznaczony na tą
inicjatywę. Wszystkim zaangażowanym
w to działanie dziękujemy.

M.K
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MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA SSTTAACCJJII UUZZDDAATTNNIIAANNIIAA
WWOODDYY WW NNAATTAALLIIII

Urząd Gminy informuje, że w dniu
08.06.2017 roku zakończono prace

związane z modernizacją SUW w Natalii.
Modernizacja polegała na wymianie wy-
eksploatowanych częściach pierwszego i
drugiego stopnia uzdatniania wody, oraz
na całkowitym zautomatyzowaniu pracy
wszystkich podzespołów wchodzących w
skład układu (wymiana orurowania – ru-
rociąg wody surowej , rurociąg wody
uzdatnionej , rurociąg wody do płukania
filtrów, rurociąg powietrza do płukania
filtrów; montaż armatury odcinającej z
napędami pneumatycznymi, wymiana 4

pomp wody uzdatnionej , wymiana arma-
tury zaporowej filtrów otwartych, zmiana
systemu napowietrzania, montaż sprężarki
śrubowej , remont ścian komór filtracyj-
nych, zabudowa rozdzielnic, instalacje

technologiczne wnętrzowe, instalacje
GSM). Wszystkie cykle uzdatniania wody
odbywają się teraz automatycznie, przy
czym cały proces monitorowany jest
przez system GSM, który wysyła infor-
mację o ewentualnych stanach awaryj-
nych. Prace wykonawcze prowadziła
firma HYDRO-MARKO Sp. z o. o. wy-
łoniona w drodze przetargu. Koszt inwe-

stycji to 174.660,00 zł. Na oficjalne
zakończenie prac zostali zaproszen:i
sołtys miejscowości Natalia Lidia Kłysz,
Zastępca Wójta Gminy Władysławów
Piotr Szewczyński, Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej Jarosław Szczap
oraz wykonawcy przedmiotu zamówienia.
Za utrudnienia w dostawie wody w okre-
sie modernizacji stacj i przepraszamy
wszystkich mieszkańców tym dotknię-
tych. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie
to przyczyni się do podniesienia jakości
wody oraz do zmniejszenia awaryjności
SUW w Natalii.

A.JWymienione elementy sieci

Zbiorniki ciśnieniowe z szafą sterowniczą

Odbiór techniczny

TTAARRNNOOWWSSKKII MMŁŁYYNN ZZ TTAABBLLIICCĄĄ ""PPAAMMIIĘĘTTAAMMYY OO PPRRZZEESSZZŁŁOOŚŚCCII""
Jednym z celów jakie stawia sobie sto-
warzyszenie „Tarnowski Młyn z trady-
cją ku przyszłości” jest łączenie historii
z tym, co piękne i dobre w teraźniejszo-
ści. Stąd pomysł na wykonania tablicy
informacyjnej , której celem jest przy-
bliżenie historii Tarnowskiego Młyna.
Można znaleźć tam wiadomości skąd
wywodzi się nazwa miejscowości i jak w
dawnych czasach wyglądały dzisiejsze
tereny i okolice wsi.
Oficjalne odsłonięcie tablicy „Pamiętamy
o przeszłości” i przecięcie symbolicznej
wstęgi miało miejsce się w niedzielę 18

czerwca 2017 r. przy
okazji pikniku, w ra-
mach którego odbył się
III Gminny Turniej
Siatkówki Plażowej .
Tablica powstała z
inicjatywy Prezesa
Stowarzyszenia oraz
dzięki hojności spon-
sorów i zaangażowaniu
pracowników Urzędu
Gminy we Władysła-
wowie - za co dzięko-
wał organizator pikniku Marian Bońka. W

zbieraniu informacji o prze-
szłości regionu, którego głów-
nym motorem gospodarczym
była siła rzeki Topiec pomagali
mieszkańcy gminy Władysła-
wów, historycy i regionaliści.
Tablica zlokalizowana jest
niedaleko boiska do gry w pla-
żową piłę siatkową oraz alta-
ny, która służy mieszkańcom
do celów wypoczynkowych.
Zapraszamywszystkich miesz-

kańców gminy do zapoznania się z histo-
rią Tarnowskiego Młyna, która dzięki tej
inicjatywie jest łatwo dostępna oraz rze-
czowo i ciekawie przedstawiona. Główną
częścią pikniku były zmagania siatkarzy,
którzy w tym roku stawili się bardzo licz-
nie. Zwycięska drużyna otrzymała pa-
miątkowy puchar. Jak na piknik przystało
nie zabrakło potraw z grilla, domowych
wypieków, napojów chodzących oraz ryt-
micznej muzyki, która poderwała uczest-
ników do tańca.

M.K



Wycinka drzew na nowych zasa-
dach! Z dniem 17 czerwca we-

szła w życie nowelizacja ustawy o
ochronie przyrody, zgodnie z którą oso-
by fizyczne usuwające drzewa na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej będą musiały dokonać
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,
których obwody pni na wysokości 5 cm
przekraczają:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzew, lub wniosek o wydanie zezwole-
nia na usunięcie drzew lub krzewów
możemy pobrać w Urzędzie lub ze
strony internetowej Urzędu Gminy
Władysławów W terminie 21 dni od
dnia przyjęcia zgłoszenia / wniosku
pracownik Urzędu Gminy dokonuje
oględzin drzew przeznaczonych do
usunięcia. W przeciągu 14 dni od dnia
oględzin organ będzie mógł wnieść
sprzeciw, w drodze decyzji administra-
cyjnej . Jeżeli organ nie wniesie sprzeci-

wu, od dnia oględzin przez 6 miesięcy
można usunąć drzewa. W przypadku
nieusunięcia drzew w powyższym ter-
minie konieczne będzie ponowne doko-
nanie zgłoszenia. Jeżeli w terminie 5 lat
od dokonania oględzin właściciel nieru-
chomości wystąpi o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowę, a budowa ta
będzie mieć związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie re-
alizowana na części nieruchomości, na
której rosły usunięte drzewa będące
przedmiotem zgłoszenia, wówczas na
właściciela nieruchomości nałożony zo-
stanie obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgło-
szenia lub przed dokonaniem oględzin
przez organ, a także w przypadku
sprzeciwu organu, skutkować będzie
naliczeniem administracyjnej kary pie-
niężnej .
W przypadku wszystkich innych pod-
miotów, a także osób fizycznych usu-
wających drzewa w związku z
prowadzeniem działalności gospodar-
czej , obowiązek uzyskania zezwolenia
dotyczy drzew, których obwód pnia na
wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

D.K

Rynek we Władysławowie rozbły-
snął nowym światłem. Stało się

to dzięki kontynuacji zadania z roku
2016 realizowanego przez Spółkę
Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Ka-
lisza, a współfinansowane przez Gmi-
nę Władysławów. Nowe oświetlenie
dodało szyku i elegancji, a co najistot-
niejsze z pewnością podniesie poziom
bezpieczeństwa na ulicach okalających
Rynek.

M.K

WYCINKA
DRZEW

Wizyta Prezydenta Stanów Zjedno-
czonych w Polsce to ogromne wyda-
rzenie. Miała ona miejsce 6 lipca
2017 r. i skupiła na sobie uwagę
wszystkich zainteresowanych rela-
cjami polsko-amerykańskimi.

Z tej właśnie okazji grupa ok. 20
mieszkańców gminy Władysławów z
ramienia konińskiego, 37. Okręgu
Prawa i Sprawiedliwości zorganizo-
wała wyjazd do Warszawy, by tam o
godzinie 1 3tej na Placu Krasińskich
przywitać Prezydenta Donalda Trum-
pa i jego małżonkę Melanie. Tam wy-
słuchali przemówienia Prezydenta
USA, który przede wszystkim skupił
się na pochwaleniu Polaków za nie-
złomność i hart ducha oraz pełnym

emocji przypominaniu historii po-
wstania Warszawskiego. Władysła-
wowska delegacja uczestniczyła
również w Pikniku Patriotyczno-Woj-
skowym z udziałem wojsk amerykań-
skich przy Stadionie Narodowym.
Atrakcjami imprezy były głównie Ro-
somaki,
Leopar-
dy, ale
też in-
dywidu-
alne
wyposa-
żenie
żołnie-
rzy jed-
nostek
Wojsk

Specjalnych czy Żandarmerii Wojsko-
wej , oraz ogromna ilość różnorodnego
sprzętu wojskowego. Uczestnicy
zgodnie twierdzą, że wyjazd do
Warszawy na tę właśnie okolicznośc
był wyjątkowo udany.

M.K
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Koło Wędkarskie nr 33 z Władysła-
wowa, Sołectwo Głogowa wraz z

Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizo-
wali dla miłośników wędkarstwa i ich ro-
dzin piknik, który odbył się w niedzielę
27 sierpnia 2017 r. w Głogowie. Czy było
to wyjątkowe spotkanie? Zdecydowanie
tak! Podczas kilku godzin spędzonych
przy stawie w Głogowej całe rodziny ba-

"Jesienny spacer"

Po parku życia się przechadzam
Zbieram kasztany dawnych

wspomnień
Z jesiennych liści chopiniada

Z deszczem liryczną gra melodię

Bluszczem spowite stoją ławki
I dzikich róż krzewy się chylą

W gałęziach kwilą dwie turkawki
I w sercu jakoś dziwnie miło

A w stawie woda niczym lustro
Huśtawka kołysze się na wietrze
Przyjdę na spacer jeszcze jutro

Z jesiennych liści czytać wiersze

W parku za mostem czeka szczęście
W alejkach babie lato tańczy

Za żywopłotem tajemne przejście
A za nim nieba stoją wysłańcy

Po parku życia spaceruję
Z jesiennych liści składam testament

Pod melancholii abażurem
Na wieki wieków amen .....

Agnieszka Lipska

Władysławowski
Kącik Poetycki

wiły się wprost przednio. I mimo tego, że
w pewnym momencie pogoda zrobiła się
iście złowroga, to absolutnie nie zepsuła
ani atmosfery, ani nastroju uczestników
pikniku. To kameralne spotkanie obfito-
wało w liczne konkurencje dla wszystkich
członków rodziny. Dzieci wykazywały się
zarówno sprawnością fizyczną jak i
umiejętnościami plastycznymi. Oczywi-

ście najważniej-
sza
konkurencja, to
ta związana z
łowieniem ryb,
w której dumni
rodzice wspie-
rali swoje po-
ciechy i
cierpliwie
„rozplątywali
żyłki”. Przy
okazji warto
zaznaczyć, że
władysławow-

scy wędkarze to utytułowani pasjonaci,
którzy mogą pochwalić się najlepszymi
wynikami w zawodach powiatowych w
2017 r. Jak na tego rodzaju imprezę przy-
stało odbyła się prezentacja sprzętu węd-
karskiego. Uczestnicy posilili się
pieczonymi kiełbaskami z ogniska. Sło-
wem piękna rodzinna inicjatywa, której
organizatorom i uczestnikom gratulujemy.
Wędkarski Piknik Rodzinny w Głogowej
na stałe wpisuje się w kalendarz imprez w
Gminie Władysławów i będzie powtarza-
ny w następnych latach.

M.K

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
W dniu 11 .09.2017 r. odbyła się III

Narada Sołtysów Gminy Włady-
sławów. Na wstępie Zastępca Wójta po-
witał wszystkich obecnych na sali oraz
przedstawił porządek obrad:
1 ) Omówienie sposobu poboru podatku.
2) Omówienie tematu spotkań z miesz-
kańcami w celu planowania budżetu
Gminy Władysławów na 2018 rok. 3)
Wolne wnioski. Do punktu pierwszego
głos zabrał sekretarz Gminy Tomasz Raj-
czyk i wyszedł z propozycją zmiany spo-
sobu pobierania podatku. Od nowego
roku byłaby możliwość, by każdy miesz-
kaniec posiadał swoje indywidualne konto
tak jak jest to w przypadku opłat za wodę
i odpady. Opłaty za podatek automa-
tycznie by się księgowały co byłoby
ułatwieniem dla naszych pra-
cowników ale również dodat-
kowym plusem byłaby
możliwość sprawdzania swoich
zaległości przez system inter-
netowy. Ta zmiana dała dużo
do myślenia naszym sołtysom,
w związku z tym decyzja zo-
stanie podjęta dopiero na ko-
lejnej naradzie. Istotną kwestią
podczas spotkania była infor-
macja o możliwości składania
wniosków do 15 października

o zabezpieczenie środków w budżecie
gminy na przyszły rok. Sołtysi zostali po-
informowani jakie w naszym Urzędzie są
główne priorytety na najbliższy czas. Są
to 1 ) budowa oczyszczalni ścieków; do
końca października będzie opracowanie
odnośnie konkretnego kierunku działań
oraz wstępny kosztorys, będzie to jedna z
poważniejszych inwestycji. Natomiast w
planach jest aby obecna oczyszczalnia
została przeznaczona na zlewnie desz-
czówki. 2) Spółka z Gminą Krzymów;
głównym celem wejścia w tę spółkę jest
zwiększenie częstotliwości odbioru odpa-
dów a przy tym nie podnoszenie stawek
opłat. 3) Powrót posterunku policj i.

A.P
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Nadawanie kierunku szkole nigdy nie
jest sprawą łatwą. Zarządzanie placów-
ką oświaty to zawsze „walka” o dobro
ucznia w bardzo szeroko pojętym zna-
czeniu – od dostrzegania potencjału i
wydobywania możliwości uczniów za-
czynając, przez wysoki poziom naucza-
nia idąc, a na zwykłych, (a może i
niezwykłych) godnych warunkach edu-
kacji kończąc.
Szkoła Podstawowa w Wyszynie ma nową
Dyrektor. Postanowiliśmy zadać kilka py-
tań Pani Małgorzacie Klimaszewskiej ,
która pełni tą funkcję od nowego roku
szkolnego.
Pierwszego września została Pani dy-
rektorem Szkoły Podstawowej w Wy-
szynie, co ma Pani zamiar zmienić w
„swojej” szkole?
Odpowiedź na to pytanie jest złożona.
Przyznaję, że głowę mam pełną pomy-
słów. Jako dyrektor szkoły chciałabym
przede wszystkim, aby nasza szkoła stała
się miejscem, do którego chętnie się przy-
chodzi. Miejscem, w którym uczniowie
chętnie będą rozwijać swoje pasje i zdol-
ności, w którym posiądą wiedzę na takim
poziomie, że brama do dalszej edukacji
będzie stała dla nich szerokim otworem.
Moim priorytetem jest wykorzystanie po-
tencjału jaki drzemie w uczniach i ich ro-
dzicach do tego, aby nasza szkoła stała się
jeszcze bardziej aktywna. Jestem pełna
podziwu do inicjatyw mieszkańców naszej

miejscowości, myślę również, że jeśli po-
łączymy siły będziemy mogli zrobić jesz-
cze więcej . W tej chwili pracujemy nad
tym, aby pozyskać pieniądze na rozwój
naszej placówki i jeśli nasze działania za-
kończą się sukcesem na pewno się tym
pochwalimy. Co do programów długofa-
lowych, to jednym z moich głównych ce-
lów jest przygotowanie dzieci do radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami. W tym celu
chciałabym, aby w naszej szkole realizo-
wany był program „Przyjaciele Zippie-
go”, który to uczy różnych sposobów
radzenia sobie z trudnościami i wykorzy-
stywania nabytych umiejętności w co-
dziennym życiu oraz doskonali relacje
dzieci z innymi ludźmi. Chciałabym aby
dzieci miały stworzone optymalne warun-
ki do rozwoju i będę się starała im to za-
pewnić poprzez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, zachęcanie nauczycieli
do organizowania konkursów o różnych
szczeblach, wycieczek interdyscyplinar-
nych, realizację projektów czy wprowa-
dzanie innowacji. Ponadto moim
pragnieniem jest, aby dzieci w naszej
szkole angażowały się już od najmłod-
szych lat w sprawy szkoły i aby losy na-
szej placówki nie były im obojętne.
Jak to się stało, że zdecydowała się Pani
kandydować na dyrektora szkoły?
Kiedy w zeszłym roku szkolnym okazało
się, że Pani Joanna Sosińska, nasz długo-
letni dyrektor, postanowiła zrezygnować z

możliwości przedłużenia kadencji na ko-
lejne dwa lata, znaleźliśmy się w trudnej
sytuacji. Wtedy przyszło mi decydować o
tym czy będę, czy nie będę kandydować.
Dzięki wsparciu moich koleżanek i kole-
gów ze szkoły decyzja ta stała się o wiele
łatwiejsza. Pomyślałam wtedy, że moje
życie od ponad dwudziestu czterech lat
związane jest z tą szkołą (najpierw jako
uczennicy, a następnie jako nauczyciela)
więc znam ją dobrze, rozumiem jak działa
i mogę dla niej zrobić coś dobrego.
Czy obowiązki, które związane są z ob-
jęciem nowej funkcji, dały się już Pani
we znaki?
Ogrom obowiązków spoczywający na dy-
rektorze jest trudny do wyobrażenia. Mi-
mo tego iż pracuję w szkole już ponad
piętnaście lat nie miałam do końca tej
świadomości, tak więc rzeczywiście jest to
bardzo trudne wyzwanie. Muszę jednak
powiedzieć, że pracuję z wspaniałymi
ludźmi, którzy bardzo się starają, aby te
obowiązki były jak najmniej uciążliwe za
co im z całego serca dziękuję.
Życzymy wytrwałości i satysfakcji w
wykonywaniu nowych obowiązków

M.K
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Wostatnie dni wakacji 24-26 sierpnia
Stowarzyszenie „Koniczynka” z

Władysławowa w ramach projektu „Nic
dwa razy się nie zdarza” zorganizowało
dla osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Władysławów trzydniową wy-
cieczkę do Trójmiasta, Helu oraz Szwaj-
carii Kaszubskiej . Impreza ta została w
dużej części sfinansowana przez Wojewo-
dę Wielkopolskiego w ramach programu
w obszarze wsparcia osób z niepełno-

sprawnościami. Dzięki temu program wy-
cieczki obfitował w przeróżne atrakcje.
Oprócz zwiedzania zabytków, miejsc pa-
mięci, takich jak Westerplatte czy Mu-
zeum Obrony Wybrzeża, podziwiania
pereł architektury gdańskiej , uczestnicy
wycieczki mieli także okazję wysłuchać
koncertu organowego w Katedrze Oliw-
skiej , przyjrzeć się karmieniu fok w hel-
skim fokarium, popłynąć w krótki rejs po
morzu statkiem Drakkar oraz wejść na

pokład legendarnego polskiego
żaglowca „Dar Pomorza”.
Ciekawym doświadczeniem
była też wizyta w Centrum
Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku. Oprócz licz-
nych ciekawostek, takich jak
dom do góry nogami, najdłuż-
sza deska świata wpisana do
księgi rekordów Guinnessa czy

rekonstrukcja Domu Sybiraka w tym nie-
zwykłym miejscu można poczuć praw-
dziwego ducha Kaszub, poznać historię
tego regionu, jego kulturę, bogaty folklor
oraz nabyć lokalne produkty. Uczestnicy
wycieczki zapewniali, że pobyt na Kaszu-
bach na długo pozostanie w ich pamięci
nie tylko z powodu piękna tego regionu.
Impreza była także wspaniałą okazją do
wspólnego przebywania, otwarcia się na
ludzi, zawierania nowych znajomości.
Były to niezapomniane chwile radości,
beztroski, oderwania się od trosk co-
dzienności.

Stowarzyszenie Koniczynka

""NNIICC DDWWAA RRAAZZYY SSIIĘĘ NNIIEE ZZDDAARRZZAA""
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SSEENNIIOORRSSKKIIEE MMUUZZYYKKOOWWAANNIIEE
Jesień życia może być aktywna, pomy-
słowa, artystyczna po prostu piękna.
Tak można by podsumować to co
działo się podczas XXVII Międzypo-
wiatowych Artystycznych Spotkań Se-
niorów. W sobotnie przedpołudnie 16
września w murach Domu Parafialne-
go im. ks. Grzegorza Domańskiego w
Russocicach Zastępca Wójta Gminy
Władysławów Piotr Szewczyński
przywitał 14 zespołów, organizatorów
i jury.
Spotkania Artystyczne Seniorów od lat
cieszą się ogromną popularnością.
Uczestnicy zgodnie powtarzają, że jest to
impreza na bardzo wysokim poziomie,
które oprócz doznań stricte artystycz-
nych niesie dużą dozę relaksu i zadowo-
lenia. To prawdziwa przyjemność
spotkać się w gronie ludzi, którzy ko-
chają śpiew i muzykę oraz aktywnie
dbają o zachowanie tradycji. Nagrodę
„Jesiennego liścia” i dyplom otrzymał
każdy zespół, ponieważ jak podkreślają
jurorzy, każdy z zespołów w swym re-
pertuarze zaprezentował coś ważnego,
cennego o czym należy myśleć, pamię-
tać, coś co trzeba docenić. Gminny

Ośrodek
Kultury we
Władysławo-
wie jako or-
ganizator
przygotował
dla uczestni-
ków również
poczęstunek i
zabawę ta-
neczną, która
poderwała do tańca gremialną większość
zebranych seniorów. Wierzymy, że ta
piękna inicjatywa jednocząca ludzi „zło-
tego wieku” będzie na ziemi władysła-
wowskiej kultywowana przez kolejne
długie lata.
Zespoły, które zaprezentowały swój
repertuar to:
Zespół „EVIOLA” Zarząd Oddzia-
łu ZNP w Turku – program „Pio-
senko ma z żołnierzem chodź”
Zespół „TURKOWIANIE” z MDK
w Turku – program „Piosenki z
różnych stron świata”
Zespół „SENIORSKIE NUTY” z
GOK we Władysławowie – pro-
gram „Z uśmiechem i śpiewem
przez życie”

Zespół „JESIEŃ” z M-GOK w Tu-
liszkowie – program „O muzykach
i instrumentach”
Zespół „SENIOR” z DK w Golinie
– program „Letnia przygoda”
Zespół „ODRODZENIE” z MDK
w Słupcy – program „Wspomnienia
minionych lat”
Zespół „ALEBABKI” z CK w Do-
brej – program „Powróćmy, jak za
dawnych lat”
Zespół „RADOŚĆ” z GOK w Ląd-
ku – program „Życie cudem jest”
Zespół „POWIDZANIE” z DK w
Powidzu –program „Kochajmy się”
Zespół „PŁOMIEŃ” z GOK w
Wilczynie–program „Wspomnie-
nia”
Zespół „POGODNA JESIEŃ” z M-
GOK w Ślesinie – program „Jak
symbol miłości”
Zespół „SERENADA” z CK w Do-
brej – program patriotyczny
Zespół „GAMA” Witów z Gminy
Osiek Mały – program „Matka”
Zespół „SENTYMENTALNE
SERCA” z GOK w Kramsku – pro-
gram „Pożegnanie z morzem”.

MK

Coraz częściej do naszych domów
przychodzą osoby, które podszywają się
pod pracowników różnych instytucji.
Zdarza się, że przedstawiają się jako
pracownicy ZUS i oferują szczególnie
seniorom różne świadczenia i usługi.
Czy rzeczywiście może odwiedzić nas w
domu pracownik ZUS-u?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie
odwiedza swoich klientów w domach, w
celu poinformowania ich o
przysługujących im świadczeniach i
usługach. Kontakt odbywa się listownie
lub w placówkach ZUS, a także poprzez
uwierzytelniony profil na Platformie Usług
Elektronicznych. Pracownicy ZUS-u
odwiedzają osoby starsze jedynie z okazji

jubileuszu ukończenia 100 lat życia, ale o
tej wizycie osoba zainteresowana jest
wcześniej powiadamiana. Ponadto, wizyta
pracownika ZUS w domu klienta możliwa
jest, gdy przeprowadzana jest kontrola
zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zatem nie
jesteśmy na takim zwolnieniu, nie mamy co
spodziewać się wizyty ZUS. Natomiast
osobę, która ubiega się np. o rentę z tytułu
niezdolności do pracy, i nie jest w stanie
przybyć na badanie do placówki ZUS, może
odwiedzić lekarz orzecznik w celu
przeprowadzenia badania. Wówczas o
terminie tego badania jest wcześniej
poinformowana. Podobnie, gdy prowadzona
jest kontrola płatnika składek, a siedziba
firmy jest w tym samym miejscu co adres

zamieszkania, wówczas inspektor kontroli
może odwiedzić go w domu. Na kontrolę
inspektorzy również umawiają się z
wyprzedzeniem. Nie ma zatem zbyt wielu
możliwości, by pracownicy ZUS-u
odwiedzali klientów w domach. Stąd
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula i
prosi o ostrożność. Jeżeli ktokolwiek ma
wątpliwość co do wiarygodności
kontaktujących się osób, powinien
skontaktować się z najbliższą placówką
ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej
ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16
00.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

wWielkopolsce



Każdy mały i duży przedszkolak wie,
że we wrześniu ma swój dzień. Pa-

miętali również o tym Zastępca Wójta
Gminy Władysławów Piotr Szewczyński,
Skarbnik Gminy Władysławów Elżbieta
Klanowska oraz p.o. Dyrektora Centrum
Usług Wspólnych Alicja Olek. 21 .09.2017
r. odwiedzili władysławowskie przedszko-
laki w Oddziale Przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej oraz 7 grup dzieci w
Gminnym Przedszkolu. Przedszkolaki
pięknym „dzień dobry państwu” przywi-
tały gości, a w zamian za szczery uśmiech
otrzymały życzenia i słodkości. Zastępca
Wójta Gminy Władysławów życzył dzie-
ciom przede wszystkim radości, uśmiechu
i zawsze fajnie spędzonego czasu w
przedszkolu. Pracownicy Urzędu Gminy
we Władysławowie dołączają się do ży-
czeń.

M.K
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Corocznym zwyczajem w dniu
10.09.2017 r. Zarząd Koła Wędkar-

skiego Nr 33 przy współpracy z Urzędem
Gminy Władysławów zorganizował za-
wody o Puchar Wójta Gminy Władysła-
wów. Rywalizację podjęło 17 tu wędkarzy
w tym jedna kobieta (Elżbieta Środa) i je-
den juniorów (Jakub Grzelak )

Zawody odbyły się na zbiorniku w
Żeronicach przy pięknej pogodzie i
wsparciu rodzin zawodników.
Rywalizacja o Puchar była zacięta, a
o wygranej zdecydowała jedna ryba.
Na zakończenie zawodów Zarząd
Koła dla wszystkich obecnych zor-
ganizował poczęstunek co z pewno-

ścią
jeszcze
bardziej
uprzy-
jemniło
to spo-
tkanie.
Zwy-
cięzcom
gratulo-
wał i
wręczył
Puchary

wraz z nagrodami Zastępca Wójta Piotr
Szewczyński
Poniżej publikujemy wyniki:
1 miejsce i Puchar Wójta zdobył Marek
Zając z waga ryb 3,545 kg
2 miejsce Konrad Woźniak z wagą ryb
3,385 kg
3 miejsce Waldemar Adamek z wagą ryb
2,990 kg
Juniorzy:1 miejsce Jakub Grzelak z wagą
ryb 0,550 kg

MK
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Pod takim hasłem przyświecającym
już od lat organizatorom po raz ko-

lejny we Władysławowie na boisku
szkolnym w dniu 1 8 czerwca odbył się
Piknik Charytatywny dla Kingi –
mieszkanki Brudzynia. Kinga jest
dzieckiem autystycznym, nie mówi, nie
chodzi, ma opóźnienie psychoruchowe,
padaczkę, niedosłuch prawostronny i
torbiel pajęczynówki. To bardzo wiele
jak na sześcioletnią dziewczynkę. Wy-
starczająco dużo by podjąć w niespełna
tydzień to wyzwanie i zorganizować ta-
ką akcję, której dochód w całości zosta-

nie przeznaczony na rehabilitację
dziewczynki. Inicjatorką była młodzież
Zespołu Szkół we Władysławowie , w
szczególności zaprzyjaźniona z rodziną
Kingi uczennica Dżesika Golczyńska
oraz jej przyjaciółka Karolina Darul,
przy wparciu i pomocy Pani Iwony Ka-
sprzak Zorganizowanie takiej akcj i było
możliwe przy współpracy i bezintere-

sownemu zaangażowaniu bardzo dużej
liczby osób, którym składamy serdecz-
ne podziękowania. Wielkim sercem
wykazała się Dyrekcja Zespołu Szkół
we Władysławowie na czele z Panią
Dyrektor Urszulą Maciejewską, pra-
cownicy Urzędu Gminy na czele z za-
stępcą Wój ta Panem Piotrem
Szewczyńskim, dzieci i młodzież chęt-
nie prezentująca na scenie swój pro-
gram artystyczny pod kierunkiem
Pań-Ewy Szczecińskiej , Doroty Zasady,
Katarzyny Grzelak, Elżbiety Kałużnej ,
Agnieszki Majdy, policjanci oraz jed-
nostki OSP Kuny, OSP Chylin – pre-
zentujący sprzęt ratowniczo - gaśniczy
,Motocykliści z klubu MOTUR, ratow-
nik medyczny Pan Adam Walczak,
państwo Lochowie organizatorzy prze-
jażdżki konnej , organizator meczu cha-
rytatywnego Pan Miłosz Olek, Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej na cze-
le z Panią Joanną Wągiel oraz Gimna-
zjum na czele z Panią Bogumiłą
Kałużą, wszyscy sponsorzy, darczyńcy
, fundatorzy nagród na Loterię Fantową
,oraz na Licytację, fundatorzy stoiska
gastronomicznego, wszyscy chętni na-
uczyciele i rodzice pomagający w
przygotowaniu tak wielkiej imprezy, na
której każdy mógł miło i pożytecznie

spędzić niedzielne popołudnie. Miłą
niespodzianką i zaskoczeniem dla
wszystkich były odwiedziny Państwa
Młodych, którzy przekazali bezpośred-
nio rodzinie Kingi upominek finansowy.
Dotychczas zebrana kwota to ponad
1 0000 zł, pieniądze zbieramy dalej !
W imieniu Kingi wszystkim składamy z
serca podziękowania pamiętając, że:
„Człowiek tyle jest wart ile może dać
drugiemu” – J.P. II
Kingę możne wesprzeć wpłacając da-
rowiznę na konto fundacj i „Zdążyć z
Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685
Warszawa. Bank BPH SA 15 1060
0076 0000 3310 0018 2615, z dopi-
skiem „26531 Misiek Kinga darowi-
zna na pomoc i ochronę zdrowia”.
Więcej informacj i na fanpage’u
„Świat Kini i jej Aniołki” na Facebo-
ok.com.

Organizatorzy pikniku

SSEERRCCEEMM DDOO SSEERRCCAA

Pogoda tego lata nie jest dla nas
szczególnie łaskawa i nie zachęca

do spacerów, ale każdy kto w ostatnim
tygodniu sierpnia pszechodzić alejkami
parku we Władysławowie niewątpliwie
dostrzegł dobrą
zmiane w wyglądzie
drzew rosnących na
jego terenie.
Drzewostan został
uporządkowany dzięki
czemu park robi
wrażenie jaśniejszego
i co najważniejsze –
zadbanego. Firma
Kerria, która
specjalizuje się w
kształtowaniu zieleni,

PPRRZZYYCCIINNKKAA
WW PPAARRKKUU

wykonała prace polegające na cięciu
pielęgnacyjnym i sanitarnym drzew
rosnących w rynku oraz cięć
technicznych, dzięki którym uzyskano
skrajnię drzew rosnących przy drodze i
ciągu pieszym. Zostały usunięte
najwyższe partie drzew stanowiących
siedlisko gawronów i wycięto dwa
świerki. Koszt tego przedsięwzięcia to
8 tysięcy złotych.

M.K
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W okresie od 1 czerwca do 28
września 2017 r. w Gminie Wła-
dysławów przybyło 32 nowych
mieszkańców - 20 chłopców i 12
dziewczynek. Narodziny dziecka
to moment ogromnej radości, ale i
troski o przyszłość nowego człon-
ka rodziny. Wszystkim rodzicom
serdecznie gratulujemy i życzymy
satysfakcji oraz sił w wychowy-
waniu swoich latorośli.

Ze smutkiem informujemy, że w
minionym czasie tj . 01 .06.2017 r. -
28.09.2017 r. z terenu Gminy
Władysławów zmarło 24
mieszkańców. Rodzinom składa-
my głębokie wyrazy współczucia.

A.S
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To zaklęcie w dawnych czasach, w
kręgach ludowych miało na celu zdjąć

chorobę lub zły czar z człowieka i prze-
nieść ją na psa. Jego genezą był zapewne
fakt, że pies od niepamiętnych czasów za-
wsze był przy człowieku, był jego obroń-
cą, przyjacielem a niekiedy i nawet
terapeutą. . .

„Stosunek do naszych mniejszych braci
jest papierkiem lakmusowym, który może

nam powiedzieć coś o człowieku“
Zbigniew T. Wierzbicki

… a tymczasem znajdujemy je przywiąza-
ne do drzewa w środku lasu, porzucone w
przydrożnym rowie w zaklejonym karto-
nie, czy wyrzucone z jadącego auta. Choć
trudno w to uwierzyć, to niestety w taki
właśnie sposób odwdzięczają się właści-
ciele swoim czworonogom za bezgranicz-
ną wierność i oddanie. Tylko w obecnym,
2017 roku z terenu gminy Władysławów
wyłapano i umieszczono w schronisku 20
bezpańskich psów, przy czym tylko dla 6
zwierzaków udało się znaleźć nowy dom.
Na obecną chwilę w schronisku na nowe-
go pana czeka 40 porzuconych psów.

„Boże, pomóż mi być takim człowiekiem,
za jakiego bierze mnie mój pies.”

/Janusz L. Wiśniewski/
Apelujemy do wszystkich mieszkańców
naszej gminy, by decydując się na psa
wziąć pod uwagę, jak wiele obowiązków
spoczywa na każdym właścicielu czworo-
noga. Przemyślmy tą kwestię, pamiętając
przy tym, że pies to nie przedmiot, który
możemy od tak wyrzucić gdy tylko nam
się znudzi. Gdy już staniemy się szczęśli-

wym posiadaczem zwierzęcia, sprawujmy
nad nim należytą opiekę i nie wypusz-
czajmy go z terenu posesj i bez odpowied-
niego nadzoru (za takie, stwarzające
zagrożenie dla osób postronnych postępo-
wanie, grozi właścicielowi psa kara
grzywny).
Z kolei będąc świadkiem znęcania się nad
zwierzęciem lub też jego porzucenia,
zgłośmy niezwłocznie zajście w Urzędzie
Gminy Władysławów, poinformujmy o
tym również Policję, starając się przeka-
zać przy tym jak najwięcej informacji do-
tyczących zaistniałej sytuacji. Nie bądźmy
obojętni na niewłaściwe traktowanie
zwierząt.
"Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego
psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze

powodzić - nie ugryzie cię.
Na tym polega zasadnicza różnica między

psem a człowiekiem"
/Mark Twain/

Przypominamy!
Od poniedziałku do piątku w godz. od
7:1 5 do 15:1 5 w Urzędzie Gminy Włady-
sławów w pok. 110, lub telefonicznie pod
nr tel. 63 280 46 47, można zasięgnąć in-
formacji dotyczących porzuconych czwo-
ronogów lub zgłosić
zabłąkane/porzucone zwierzę, w dni po-
zostałe oraz w godzinach od 15:1 5 do
7:1 5, w wyjątkowych sytuacjach zgłosze-
nia bezdomnego psa błąkającego się na
terenie gminy mogą dokonać sołtysi po-
szczególnych miejscowości bezpośrednio
do schroniska . Podejmując się opieki nad
bezdomnym zwierzęciem, tj . wpuszczając

na teren swojej posesj i, dokarmiając je
itp. stajemy się jego opiekunem, przy-
garniając psa ze schroniska otrzymujemy
zwierzę szczepione, w razie potrzeby le-
czone i sterylizowane, posiadające ksią-
żeczkę zdrowia psa zawierającą
wszystkie niezbędne informacje o zwie-
rzęciu, każdy kto zdecyduje się adopto-
wać bezdomne zwierzę odłowione z
terenu Gminy Władysławów w ramach
wyprawki otrzyma 10 kg suchej karm.
http://hotelzwierzat.com/index.php – to
adres strony internetowej Schroniska
"Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowe-
go" Longina Siemińskiego, w którym
znajdują się psy odłowione z terenu
Gminy Władysławów.
http://www.wladyslawow.pl/?page-
_id=166 – to adres zakładki „Adoptuj
psa” na stronie internetowej Gminy Wła-
dysławów gdzie znajdziemy informacje
na temat bezpańskich zwierząt czekają-
cych na adopcję.

D.K

Każdy kto w jakikolwiek sposób ze-
tknął się z problemem alkoholizmu

wie, że jest to nałóg, który potrafi znisz-
czyć życie nie tylko samemu pijącemu,
ale wielokrotnie, całej rodzinie. Dlatego to
takie ważne, by pielęgnować w społe-
czeństwie idee trzeźwościowe. Mają one
szczególne znaczenie, gdy propagują je
osoby, które z alkoholizmem się uporały.
21 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy za-
witał nietypowy gość. Pan Aleksander
Grzegorzewski w ramach swojego wła-
snego programu „trzeźwienia” przybiegł z
Brudzewa. Przywitany został przez Sekre-
tarza Gminy Tomasza Rajczyka i Prze-
wodniczącą GKRPA, Barbarę Skoczylas.
To krótkie, lecz miłe spotkanie przybliży-

ło historię życia Pana Aleksandra, który
trzeźwość utrzymuje już siedem lat. Od
młodości jest zapalonym maratończy-
kiem, brał udział w wielu zawodach, na-
wet w supermaratonie, którego dystans to
100 km. Wyraził chęć angażowanie
członków Władysławowskiego AA do
wspólnego „przebiegania problemów”.
Reakcja na apel była natychmiastowa i
dwoje członków zadeklarowało się na taki
bieg w przyszłym roku. Panu Aleksan-
drowi życzymy wytrwałości i powodzenia
w dalszych przedsięwzięciach.
Władysławowska grupa wsparcia AA
"Odrodzenie" spotyka się co tydzień by
wzajemnie pomagać sobie utrzymywać
trzeźwość. Ponadto w każdą pierwszą so-

botę miesiąca odbywa sie miting otwarty
na który przyjść może każdy. Wszyscy,
którzy chcą otrzymać specjalistyczną
pomoc w walce z uzależnieniem skorzy-
stać mogą również z konsultacj i z tera-
peutą, które odbywają się w każdy
czwartek w godziach od 10:00 do 12:00
oraz psychologiem, który dostępny jest
we wtorki od 12:00 do 14:00.

M.K
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Wersja elektroniczna Głosu
Wladysławowa

dostępna jest na stronie internetowej
www.wladyslawow.pl

REDAKCJA
Wydawca: UG

Skład: Magdalena Szejna - Stawicka
Korekta: Malwina Marczyńska

Justyna Kostrzewa
Opieka: Piotr Szewczyński

Druk: GABRO

KONTAKT
"Głos Władysławowa"

Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

tel. (63) 279 50 03
e-mail: glos@wladyslawow.pl

Decydując się na psa, rozważmy opcję adopcji zwierzęcia ze schroniska. W takim
przypadku otrzymamy czworonoga za darmo i będziemy pewni że był on objęty nie-

zbędnymi szczepieniami, a w razie potrzeby leczeniem i sterylizacją. Ponadto otrzymamy
dla naszego podopiecznego 10 kg karmy, a w razie potrzeby pomoc w jego transporcie.
Pamiętajmy, że pies adoptowany ze schroniska nie będzie gorszy od tego kupionego, a
zważywszy na to co przeszedł, z pewnością będzie bardziej wierny i oddany.

D.K




