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RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘCCIIEE KKOONNKKUURRSSUU ""NNAA GGRRZZYYBBYY""
Tegoroczne grzybobranie było wyjątkowo
udane. Do lasów w naszej gminie ściągały
setki grzybiarzy. Okazy jakie można było
wówczas znaleźć pobiły nie jeden rekord, a
ich znalazcy chętnie fotografowali swoje "le-
śne skarby". Mając powyższe na uwadze
Urząd Gminy Władysławów, na przełomie
września i października ogłosił konkurs foto-
graficzny. Celem konkursu było pokazanie na
zdjęciach piękna przyrody lasów należących
do gminy Władysławów oraz uwiecznienie
tegorocznego grzybobrania. Zainteresowanie
konkursem było bardzo duże. Przesłano 30
zdjęć przedstawiających uroki naszej gminy
w kontekście tegorocznego grzybobrania. Z
fotografii tych utworzono galerię, która do-
stępna jest na oficjalnej stronie Gminy Wła-
dysławów www.wladyslawow.pl.
A w jaki sposób zostały wybrane zwycięskie
zdjęcia? Wszystkie nadesłane fotografie zo-

II miejsce – Dorota Szczepaniak

III miejsce – Marcin Kowalski

stały wydrukowane i przedstawione do oceny powołanemu Jury.Na osta-
teczny wynik konkursu miały wpływ trzy składowe:
1 .głosowanie pracowników urzędu gminy, wraz z pracownikami CUW i
GOPS ( 33 punkty).
2. pula 5 punktów przyznana przez Zastępcę Wójta Gminy Władysławów
Piotra Szewczyńskiego.
3 . ocena plastyka Piotra Krawczyka z GOK (5 pkt.)

Laureaci konkursu to:
I miejsce – Sylwia Kuśmierek (8 pkt.)
II miejsce – Dorota Szczepaniak (7 pkt.)
III miejsce – Marcin Kowalski (6 pkt.)

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
Cieszymy się, że mieszkańcy naszej gminy dołożyli starań
by uwiecznić piękno przyrody Gminy Władysławów.

M.KI miejsce – Sylwia Kuśmierek
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DZIEŃ SENIORA W GMINIE WŁADYSŁAWÓW

ZNASZ DZIELNICOWEGO ZE SWOJEJ GMINY?

Przed srebrnym włosem z szacunkiem
głowę skłoń – mówi piękne stare przy-
słowie. Nie ma kultury na świecie, w
której „starszyzna” nie byłaby otacza-
na uznaniem i podziwem dla wiedzy
oraz doświadczenia zdobytego na prze-
strzeni całego życia. Gminny Ośrodek
Kultury we Władysławowie zadbał o to
by „nasza – Władysławowska brać se-
niorska” z należnym jej szacunkiem
celebrowała swoje święto - Dzień Se-
niora.
W sobotnie popołudnie 21 października
2017 r. GOK podjął Seniorów z Gminy
Władysławów oraz specjalnych gości
zaproszonych na tę okoliczność w oso-
bach: Zastępcy Wójta Gminy Władysła-
wów Piotra Szewczyńskiego, Zastępcy
Rady Gminy Macieja Czaję, Skarbnik
Gminy Elżbietę Klanowską oraz Barbarę

Skoczylas. Dyrektor GOK Krzysztof
Owczarek powitał wszystkich zgroma-
dzonych, a bohaterom spotkania złożył
serdeczne życzenia pomyślności, radości,
zdrowia i zawsze przyjaznych ludzi do-

okoła. Pan Piotr Szewczyński w okolicz-
nościowym przemówieniu skierowanym
do Seniorów podkreślił ważną rolę osób
starszych w budowaniu tożsamości ro-

dzinnej ,
lokalnej i
narodowej .
Podkreślił
znaczenie
osób star-
szych jako
strażników
tradycji i
prawdy hi-
storycznej ,
a doświad-
czenie ży-
ciowe

uznał za bezcenne. Wręczył kwiaty Pani
Zenonie Krych przewodniczącej zarządu
Klubu Seniora oraz najstarszym członki-
niom tego klubu Pani Honoracie Płucien-
nik i Pani Zofii Tończyk. W tym miejscu

podziękować należy wszystkim ludziom
w wieku jesieni życia, za trud włożony w
wychowanie kolejnego pokolenia - po-
trafiącego szanować drugiego człowieka
oraz tradycyjne wartości. Spotkanie
uświetnił występ zespołu „Seniorskie
Nuty”, który był idealnym występem na
tę właśnie okoliczności. Zaskoczeniem
okazały się podziękowania i kwiaty wrę-
czone przez Klub Seniora Krzysztofowi
Owczarek Dyrektorowi GOK i Małgo-
rzacie Maleszy z wdzięcznością za opie-
kę i zaangażowanie oraz dbanie w dobre
funkcjonowanie Władysławowskiego
Klubu Seniora.
W tym pełnym godności święcie ludzi
starszych nie zabrakło również miejsca na
zwykłą – niezwykłą radość i przyjemność
ze wspólnego spotkania. Organizatorzy
zadbali o poczęstunek i oprawę muzycz-
ną. Królowały dźwięki z lat 50, 60 i 70-
tych a potańcówka trwała długo.. .

M.K.

Dzielnicowy – czyli kto? Powszech-
nie wiadomo, że w sytuacjach na-

głych, zagrażających życiu, zdrowiu i
bezpieczeństwu dzwonimy na znany już
nawet każdemu przedszkolakowi nr 997
lub 112 by uzyskać pomoc lub zgłosić
przestępstwo. Jaka jest więc funkcja i za-
danie dzielnicowego? Dzielnicowy to po-
licjant pierwszego kontaktu, do którego
każdy może zwrócić się o pomoc. Jego
zadanie to prowadzenie rozpoznania
przydzielonego mu rejonu służbowego
pod względem osobowym, terenowym,
zjawisk i zdarzeń mających wpływ na
stan porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego. Jest to funkcjonariusz policj i pionu
prewencji, który zobligowany jest do re-
alizowania zadań z zakresu profilaktyki

społecznej . Współpracuje z lokalnymi
jednostkami samorządowymi i placów-
kami oświatowymi. Do obowiązków
dzielnicowego należy np. walka z prze-
mocą domową, miejscowym chuligań-
stwem i dbanie o przestrzeganie porządku
(np. ciszy nocnej) oraz udzielanie infor-
macji prawnych. Ważne jest zatem, aby
każdy z nas wiedział kto jest dzielnico-
wym w danym rewirze oraz jak się z nim
szybko i łatwo skontaktować.
Dzielnicowym
w gminie Władysławów jest
sierż.sztab. Patryk Piaskowski
tel. kom. 786-936-540
e-mail:dzielnicowy.wladysla-
wow@po.policja.gov.pl
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej jest w
Polsce obchodzony uroczyście. Nie

tylko uczniowie uznają w tym dniu pracę
swoich wychowawców i pedagogów. Na-
uczyciele są tego dnia także nagradzani
przez instytucje oświatowe. 20 paździer-
nika 2017 r. w Domu Rolnika w Russoci-
cach przygotowano uroczyste spotkanie
wszystkich pracowników placówek
oświatowych z terenu Gminy Władysła-
wów. Nie zabrakło również naszych eme-
rytów. Spotkanie uświetnili uczniowie
szkoły podstawowej przygotowując pięk-

ny bukiet piose-
nek. Uczniowie II
klasy gimnazjum
dołączyli się do
życzeń wspaniałą
inscenizacją bajki
Icchaka Lejbusza
Pereca pt. : „Złote
trzewiczki”.
Wszyscy wyko-
nawcy otrzymali
gromkie brawa.
Uczniów przygo-

towały Pa-
nie: Ewa
Witaszczyk i Małgorzata Karska.
Podczas uroczystości Zastępca
Wójta Gminy Władysławów Piotr
Szewczyński podziękował pra-
cownikom oświaty za trud i zaan-
gażowanie w pracę z dziećmi i
młodzieżą w naszej gminie. Wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy
Krystyną Michalak, Skarbnik
Gminy Elżbietą Klanowską i p.o.

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
Alicją Olek wręczył Nagrody Wójta
Gminy Władysławów wyróżnionym na-
uczycielom. Otrzymali je: Ewa Pusz, Jo-
anna Sosińska, Urszula Maciejewska,
Beata Modrzejewska, Ewa Witaszczyk,
Ewa Nowak, Marzanna Kulig, Małgorzata
Skompska, Małgorzata Karska, Grzegorz
Grzelak, Bartłomiej Wiśniewski.

A.O

„Zrąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”
Czesław Miłosz

,Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe Święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o
szczególnym posłannictwie i roli Tych, którzy tę wartość urzeczywistniali i urzeczywistniają codzienną pracą.
Ztej okazji składamy wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz
marzeń posiadających moc spełnienia. Niechaj trudowi dnia codziennego towarzyszą satysfakcja, zaufanie i uznanie w
oczach innych. Życzymy wielu pięknych i niezapomnianych w życiu chwil oraz szacunku młodego pokolenia, ich rodziców
oraz całej gminnej społeczności.

Wręczenie Nagród wyróżnionym pedagogom.

MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA PPOOWWIIAATTUU TTUURREECCKKIIEEGGOO
WW SSZZTTAAFFEETTOOWWYYCCHH BB IIEEGGAACCHH PPRRZZEEŁŁAAJJOOWWYYCCHH

W piątkowe przedpołudnie 6 paź-
dziernika 2017 r. Gmina Włady-

sławów gościła najlepszych biegaczy ze
szkół powiatu Tureckiego. Dzięki zaan-
gażowaniu nauczycieli wychowania fi-
zycznego z Władysławowa po raz trzeci
stadion w Russocicach był areną zmagań
biegaczy ze szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz szkół średnich. Prawie 300
uczniów ze szkół z Władysławowa,
Przykony, Turku, Grzymiszewa, Wyszy-
ny, Kaczek Średnich walczyło o prze-
pustkę na finał Wojewódzki. Najlepiej
spośród zawodników z naszej gminy za-
prezentowali się podopieczni Grzegorza
Grzelaka, chłopcy w kategorii szkół pod-
stawowych zajęli miejsce 2. Dziewczęta
ze szkół podstawowych zajęły odpo-

wiednio miejsce 5 Wyszyna miejsce 7
Władysławów. Wśród gimnazjów dziew-
częta zajęły miejsce 6 a podopieczni Bar-
tłomieja Wiśniewskiego miejsce 4.
Ogromne pochwały należą się wszystkim

uczestnikom, którzy mimo bardzo nie-
sprzyjającej pogody – w deszczu, wietrze
i przenikliwym chłodzie, walczyli dla
swoich zespołów i szkół.
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ŚLUBOWANIE KLAS I W GMINIE WŁADYSŁAWÓW

Pasowanie na ucznia to zawsze bardzo
ważne wydarzenie w życiu każdej
szkoły – bez względu na to czy jest to
placówka mała czy duża, ponieważ
każdy uczeń jest ważny. W gminie
Władysławów mamy 5 Szkół Podsta-
wowych. W każdej z nich, w której
rozpoczęły edukację dzieci w klasie
pierwszej , tradycja pasowania na
ucznia została godnie wypełniona.

Pierwszaki swoje święto miały 12 paź-
dziernika w Szkole Podstawowej we
Władysławowie.
11 października tego roku Uroczystości
Ślubowania pierwszoklasistów odbyły się
w Szkole Podstawowej w Wyszynie,
1 8 październik 2017 r. to dzień pasowania
na ucznia dzieci uczęszczających do
szkoły w Kunach. To doniosłe dla
wszystkich wydarzenie rozpoczęła powi-
taniem wszystkich przybyłych, wy-
chowawczyni klasy pierwszej Jadwiga
Malińska. Dwoje Konferansjerów w oso-
bach uczniów z klas starszych dokony-
wali przedstawienia każdego z
pierwszoklasistów. I w tym miejscu przy-
znać trzeba, że prezentacja ta była wyjąt-
kowa. Dlaczego? O każdym z 15
bohaterów tej uroczystości powiedziano
coś wyjątkowego, indywidualnego,
świadczącego o dobrej obserwacji i zna-

Uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Kunach

jomości dzieci. Kolejnym punktem tego
ciekawego programu było wystąpienie –
bardzo udane, samych pierwszoklasistów.
W obecności zaproszonych gości: rodzi-
ców, dziadków i nauczycieli uczniowie
klas pierwszych złożyli uroczyste ślubo-
wanie i zostali oficjalnie przyjęci w po-
czet uczniów Szkoły Podstawowej im.
Alfreda Deląga w Kunach. Aktu pasowa-
nia dokonała Dyrektor Hanna Wróbel, a w

krótkim przemówieniu życzyła uczniom
sukcesów i radości z edukacji. Specjalnie
dla młodszych kolegów z programem ar-
tystycznym wystąpili uczniowie klasy II i
III. Przy okazji zapewnili pierwszaków o
swoim wsparciu i ciągłej gotowości do
pomocy. Ciekawym i niewątpliwie god-
nym podkreślenia elementem uroczysto-
ści stało się zobowiązanie, które złożyli

rodzice pierwszokla-
sistów z solenną
obietnicą „bycia
wzorowym rodzi-
cem”. Tradycyjnie po
oficjalnej części
przyszedł czas na
rozluźnienie i po-
częstunek dla
uczniów, rodziców i
kadry pedagogicznej .

Wszystkim pierw-
szoklasistom i ich
rodzicom życzymy
cierpliwości, pogo-
dy ducha i sukce-
sów, a przede
wszystkim radości
oraz chęci i sił do
działania. Tego by
nowe obowiązki
były przyjemnością,
a nauka dawała
tylko słodkie owoce.

M.K

Uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie



6

W naszym przedszkolu kładziemy duży
nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację
związaną z bezpieczeństwem, dlatego
18.1 0.2017 r. naszych przedszkolaków
odwiedziła Pani Policjantka Paula Jesio-
łowska z Komisariatu Policj i w Tuliszko-
wie, która przybyła z Pyrkiem – maskotką
wielkopolskiej policj i. Głównymi celami
spotkania było przybliżenie dzieciom pra-
cy policjanta oraz zapoznanie z zasadami
bezpiecznego poruszania się po drodze,
przechodzenia przez jezdnię, uczulenie
dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w
stosunku do obcych osób. Dzieci z dużym

GMINNE PRZEDSZKOLE WE WŁADYSŁAWOWIE

zainteresowaniem słu-
chały rad i wskazówek
zaproszonego gościa.
Przedszkolaki czynnie
uczestniczyły w spo-
tkaniu, odpowiadały na
pytania zadawane przez
panią policjantkę, słu-
chały i śpiewały piosenki
o ruchu ulicznym. Pani
Policjantka przekazała odblaski, które
otrzymały najstarsze grupy przedszkola-
ków oraz kamizelki odblaskowe dla na-
uczycieli. Na zakończenie spotkania

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzi-
mierza Pietrzaka w Turku oraz Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Turku ogłosiła
powiatowy konkurs dla przedszkolaków
pod hasłem: „ Miś z różnych stron świa-
ta”. Dzieci miały wykonać ilustrację do
ulubionego dziecięcego utworu literackie-
go, zastępując bohaterów misiami. 21 li-
stopada odbyło się rozstrzygnięcie tego
konkursu. Na konkurs z powiatu tureckie-
go napłynęło 206 prac. Z Przedszkola
Gminnego we Władysławowie zwycięż-

czynią okazała się Klaudia
Kazimierska z grupy
„Pszczółek”, której opie-
kunem jest pani Małgo-
rzata Radecka. Po
uroczystym wręczeniu na-
gród i słodkim poczęstun-
ku zaproszone dzieci
obejrzały spektakl „Na
końcu świata – przygody
Misia i Kacpra Pirata”.

WW PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLUU ZZAAWWSSZZEE DDZZIIEEJJEE SS IIĘĘ CCOOŚŚ FFAAJJNNEEGGOO!!

Bo w przedszkolu czeka nasza Pani i od progu z uśmiechem nas wita. Z nami śpiewa i z nami się bawi i o wszystko ją można
zapytać.." To słowa piosenki, którą śpiewają roześmiane przedszkolaki. W tekście tej piosenki ukryta jest wielka prawda na

temat pracy wychowawczyń sprawujących pieczę nad dziećmi w przedszkolu. To miejsce nie ma nic w spólnego z "poczekalnią" na
rodziców - gdy ci zajęci są pracą zawodową. Od wielu lat przedszkole uczy i bawi - konstruktywnie wypełnia ten ważny czas w
rozwoju dzieci. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Wychowawczyniom za przesyłanie relacj i z wszystkich małych i dużych
"wydarzeń" z życia przedszkolnego w Gminie Władysławów. Poniżej publikujemy te "fajne" dni.

Spotkanie Z Funkcjonariuszem Policji

Nagroda dla Klaudii w Konkursie plastycznym

dzieci wręczyły podziękowanie oraz nie
mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia.

Małgorzata Radecka

Pomagam

W dniach od11 listopada do 14 grudnia
2017 r. odbyła się w przedszkolu akcja
pod hasłem "Pomagam". Zbierano
żywność, artykuły szkolne oraz zabawki
dla osób potrzebujących wsparcia.
Zebrane "prezenty" przekazane zostały do
GOPS Władysławów, który zajmie się
rozdysponowaniem ich tym, którzy
najbardziej potrzebują pomocy. Dzieci
miały okazję doświadczyć i nauczyć się
dbania o innych, dostrzegania cudzego
niedostatku i poczuć przyjemność z
dzielenia się tym co dobre. W akcje
niesienia pomocy włączyli się rodzice
dzieci przedszkolnych co sprawiło, że

"dawanie"
innym
przynoisło
radość i
satysfakcję
całym
rodzinom.
Wszystkim,
którzy
wsparli tą
inicjatywę
dziękujemy.

Sylwia
Pawluczyk
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Chleb od tysięcy lat jest podstawowym
elementem posiłków ludzkości, ale i
spełnia również ważną funkcję w obrzę-
dach wielu kultur. Aby uczcić ten wyjąt-
kowy pokarm 17 października w Szkole
Podstawowej we Władysławowie święto-
wano Dzień Chleba pod hasłem „Od zia-
renka do bochenka”.
Uczniowie klas 0-V mieli okazję obejrzeć
wystawę ukazującą kolejne etapy po-
wstawania chleba, wcześniej klasy I i II

odwiedziły miejscową piekarnię, a klasy
III uczestniczyły w wycieczce do Unie-
jowa, gdzie uczniowie poznali proces
wypieku chleba. Podsumowaniem wy-
darzeń była degustacja kanapek z róż-
nego rodzaju pieczywa,
przygotowanych przez uczniów klasy
IV a wraz z nauczycielami.
Tego dnia chleb smakował wyjątkowo!

Alicja Kaszyńska, Arleta Rajczyk,
Iwona Szymczak, Barbara Drzewiecka

Dnia 17.1 0.2017 r. w naszych oddziałach
przedszkolnych odbył się bal owocowo-
warzywny. Przed balem w każdej grupie
wiekowej realizowana była tematyka
owoców i warzyw. Dzieci je oglądały, na-
zywały, segregowały, porównywały, wą-
chały i próbowały. Dzieci w tym dniu
przebrały się za swoje ulubione warzywo
bądź owoc. Najstarsza grupa przygotowa-
ła przedstawienie pt. "Stragan", a młodsze
grupy zaprezentowały się w wierszach i

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP W WYSZYNIE

piosenkach. Wspólnie uczestniczyliśmy
w różnorodnych grach, konkursach i
zabawach taneczno-rytmicznych. Na-
grodą były zdrowe, kolorowe jabłka.
Uroczystość zakończyła się degustacją
owoców i warzyw. Celem balu, prócz
dobrej zabawy było uświadomienie
dzieciom znaczenia spożywania owo-
ców i warzyw oraz kształtowanie na-
wyków prozdrowotnych.

Bal owocowo-warzywny

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP WE WŁADYSŁAWOWIE

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi
zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci
do warunków i zasad panujących w
przedszkolu. Podczas uroczystości paso-
wania maluchy swoim zachowaniem po-
twierdziły, że dobrze się czują w
przedszkolu. Zaprezentowały rodzicom
piosenki, wiersze i tańce, których nauczy-
ły się do tej pory. Odświętny strój i piękne
birety, a także wystrój sali podkreśliły do-
niosłość wydarzenia. W dalszej części
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a
Małgorzata Klimaszewska – dyrektor
szkoły z pomocą zaczarowanego ołówka
dokonała pasowania. Na pamiątkę tej
ważnej chwili każde dziecko otrzymało

dyplom i
książkę, która
będzie dzie-
ciom towa-
rzyszyć przez
kolejne lata
edukacji
przedszkolnej .
Po części ofi-
cjalnej rodzice
wraz z dzieć-
mi zaproszeni
zostali do
wspólnego poczęstunku. Wychowawczyni
grupy - Renata Bryl, składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim rodzicom za po-

moc w organizacji uroczystości, a szcze-
gólnie paniom Annie Bocian i Dominice
Jesiołowskiej oraz panu Arturowi Bałdyka.

Od ziarenka do bochenka

Origami to jeden z najpiękniejszych ele-
mentów kultury Dalekiego Wschodu.
Warsztaty artystyczne poświęcone sztuce
składania papieru odbyły się w naszym
przedszkolu z okazji Dnia Origami ob-
chodzonego 24 października. Tego dnia
Dzieci mogły zapoznać się z historią ori-
gami i obejrzeć różne ozdoby wykonane
tą niezwykle trudną, ale też fascynującą
techniką. Następnie ochoczo przystąpiły
do wykonywania kotów, samolotów i

portfeli, które potem pięknie
pomalowały. Z zaangażowa-
niem i w skupieniu Przed-
szkolaki tworzyły małe
dzieła sztuki z papieru.
Dzień Origami w przed-
szkolu sprawił wszystkim
wiele radości i satysfakcji z
twórczej pracy.

Dzień origami



„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał
coś nowego do nauczenia się, a tak się
stanie.” Vernon Howard

W dniu 11 października 2017 r. w naszej
Gminie miało miejsce ważne wydarzenie.
Ważne szczególnie dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół z terenu gminy
Władysławów.
Najlepsi uczniowie w roku szkolnym
2016/2017 – otrzymali stypendia Wójta
Gminy Władysławów za wybitne osią-
gnięcia w nauce. Uroczystość ich wrę-
czenia odbyła się w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Władysławów w obecno-
ści Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka i
p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

Alicją Olek oraz rodziców nagrodzonych
uczniów. Stypendia wręczył Z-ca Wójta
Piotr Szewczyński.
Przyznano 13 stypendiów. Uczniowie poza
wysokimi wynikami w nauce musieli wy-
kazać się dodatkowymi osiągnięciami na
szczeblu ponadgminnym. Stypendia wy-
płacane będą przez okres 10 miesięcy w
kwocie po 90,00 zł miesięcznie.
Stypendia otrzymali: Rafał Berliński,
Dagmara Borowiak, Katarzyna Bryl,
Magdalena Cieślak, Karolina Darul, Alek-
sandra Grabarczyk, Weronika Grzelak,
Anna Maria Knebel, Piotr Loch, Martyna
Napierała, Agata Sobczak, Jakub Szad-
kowski i Bartłomiej Woźniak. Wszystkim
serdecznie gratulujemy i doceniamy zdol-

ności oraz pracę, a przede wszystkim
chęci do zdobywania wiedzy ale i goto-
wość do udziału w licznych konkursach,
olimpiadach i innych zmaganiach inte-
lektualnych.
Atmosfera na tym szczególnym dla mło-
dych ludzi spotkaniu była podniosła, jed-
nak nie pozbawiła nikogo dobrego
humoru. Z -ca Wójta Piotr Szewczyński
nie szczędził nikomu pochwał, skierował
w stronę młodych ludzi słowa uznania i
wyraził nadzieję, iż dalej będą w tak do-
bry i godny sposób reprezentować i zdo-
bić naszą gminę. Gratulował
stypendystom tak wysokich wyników i
osiągnięć oraz życzył powodzenia na
dalszej ścieżce edukacyjnej !

E.M M.K

SSTTYYPPEENNDDIIAA WWOOJJTTAA ZZAA WWYYBB IITTNNEE OOSS IIĄĄGGNNIIĘĘCCIIAA WW NNAAUUCCEE

NNOOWWYY OOKKRREESS ZZAASS IIŁŁKKOOWWYY 220011 77 //220011 88 WW GGMMIINNIIEE WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWÓÓWW,,
AA RREEAALLIIZZAACCJJAA RRZZĄĄDDOOWWEEGGOO PPRROOGGRRAAMMUU „„RROODDZZIINNAA 550000 PPLLUUSS”” ..

Przyjmowanie wniosków na nowy
okres zasiłkowy rozpoczęło się od 1

sierpnia 2017 r. Zostało złożonych 696
wniosków, z czego wydano 662 decyzje.
Pozostałe wnioski zostały przekazane do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu w związku z wykonywaną
przez członka rodziny pracą poza granica-
mi kraju. Zadaniem w/w instytucji jest
wskazanie państwa właściwego do wy-
płaty świadczenia wychowawczego.
W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018
nie uległo zmianie kryterium dochodowe:
dla rodzin ubiegających się o świadczenie

na pierwsze dziecko wynosi - 800 zł, a dla
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym -
1 .200 zł. W ramach w/w rządowego pro-
gramu w naszej gminie korzysta obecnie
639 rodzin, z czego 43 rodziny to rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym.
W okresie od 01 -10 - 2017 roku do 30 -11 -
2017 roku wypłacono świadczenia
wszystkim uprawnionym rodzinom w
łącznej wysokości – 1 .040.582,70 zł.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we Władysławowie prosi osoby
pobierające obecnie świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko o informo-

wanie na bieżąco tutejszy Ośrodek o
wszystkich zmianach, które mogą mieć
wpływ na prawo do świadczenia wycho-
wawczego w tym: o zmianach dotyczą-
cych sytuacji zawodowej (nabycie, utrata
zatrudnienia lub różnych zasiłków, podję-
cia przez dziecko praktyk w szkole i itp.),
sytuacji rodzinnej (zmiana liczby osób
wchodzących w skład rodziny) oraz miej-
sce zamieszkania. Informacje te mogą
wyeliminować niepotrzebne problemy
związane ze zwrotem nienależnie pobra-
nych świadczeń.

GOPS Władysławów
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W związku z nadchodzącą zimą i poja-
wieniem się pierwszych przymrozków,
Urząd Gminy Władysławów przypomina
o obowiązku zabezpieczenia przed za-
marznięciem wodomierzy oraz innych
szczególnie narażonych na działanie mro-
zu urządzeń i instalacj i wodno-kanaliza-
cyjnych. Obowiązek ten wynika zarówno
z § 116 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie a także z § 5, pkt. 4 umowy o
dostarczanie wody i odprowadzenie ście-
ków zawartej przez Gminę Władysławów
z poszczególnymi mieszkańcami. Należy

pamiętać, że każdy usługobiorca, który nie
zabezpieczy odpowiednio wodomierza
przed uszkodzeniem mechanicznym lub
zaborem naraża się na wydatek równy
kosztom zakupu i instalacj i na swojej po-
sesj i nowego urządzenia pomiarowego.

UWAGA!
Zestaw wodomierzowy oraz instalację
wodociągową należy odpowiednio za-
bezpieczyć przed spadkiem temperatu-
ry poniżej +4°C. stosując izolację
cieplną (otulina, styropian, wełna mine-
ralna) w taki sposób, by zapewnić moż-
liwość przeprowadzenia kontroli
działania wodomierza oraz dokonania
odczytu jego stanu.

MIESZKAŃCY GMINYWŁADYSŁAWÓW

Zapraszamy Państwa do przeglądania serwisu

internetowego Gminy Władysławów.

Zachęcamy do zapisywania się do powiadomień web push.

Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco z aktualnościami,

informacjami, komunikatami, wydarzeniami i ostrzeżeniami

pogodowymi
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Dzień 16 listopada 2017 roku dla
uczniowiów Szkoły Podstawowej w

Chylinie i dzieci z oddziału przedszkol-
nego był "egzotyczny". Dzieci miały
możliwość uczestniczyć w niecodziennej
lekcji przyrody na żywo - PŁAZY.
Uczniowie obejrzeli wiele przedstawicieli
tego gatunku z całego świata m.in.: ropu-
chę Agę, rzekotkę zieloną australijską,
kumaka dalekowschodniego, traszki
ogniste z Japonii i salamandrę tygrysią
oraz wysłuchali dźwięków wydawanych
przez te zwierzęta. Wśród ludzi panuje
przekonanie, że płazy są odrażające,
obrzydliwe i wstrętne, co niestety przy-
czynia się do bezmyślnego tępienia tych
zwierząt. Tymczasem uczniowie mieli
okazję przekonać się, że są to wspaniałe,
nikomu nie zagrażające, wręcz bezbronne
zwierzęta, bardzo pożyteczne dla środo-
wiska, o niezwykłych zwyczajach, bar-
wach, kształtach. Wszystkie są
zwierzętami pożytecznymi ze względu na
zjadanie szkodników (owady, ślimaki).
Uczestnicy lekcji mogli podziwiać wiele

znanych przedstawicieli płazów, jednak
najciekawszym okazał się najbardziej
barwny płaz ogoniasty -salamandra pla-
mista. Dowiedzieli się, że jej charaktery-
styczne ubarwienie skóry stanowi sygnał
ostrzegawczy dla drapieżników. Nie-
małe wraże-
nie wywarła
na wszyst-
kich możli-
wość
dotknięcia
salamandry.
Dzięki tej
lekcji dzieci
poznały bu-
dowę i czyn-
ności
życiowe tych
fascynują-
cych zwie-
rząt. Duża
ilość zada-
wanych pytań
świadczyła o

tym, że zajęcia wszystkich bardzo zain-
teresowały. W ubiegłym roku szkolnym
uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji
przyrody dotyczącej gadów. Ciekawe, co
przyniosą następne lekcje.

ŻŻYYWWAA LLEEKKCCJJAA PPRRZZYYRROODDYY WW SSZZKKOOLLEE PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ WW CCHHYYLLIINNIIEE
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"KONICZYNKA" ZNACZY JAKOŚĆ ŻYCIA!

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzą-
cym działalność pożytku publicznego i

działamy na terenie naszej gminy od mar-
ca 2015 roku. Jest ona finansowana ze
składek członkowskich, darowizn oraz
środków publicznych otrzymywanych w
ramach zadań zleconych przez instytucje
państwowe i samorządowe. Naszą misją
jest wychodzenie naprzeciw potrzebom
lokalnej społeczności, a w szczególności
dzieci i młodzieży, osób starszych oraz
niepełnosprawnych, często zagrożonych
wykluczeniem. Nasza oferta jest bardzo
szeroka i różnorodna. Podejmujemy dzia-
łania o charakterze edukacyjno - wycho-
wawczym, propagujemy różnorodne
formy turystyki, rekreacji oraz aktywności
fizycznej . Realizujemy także zadania
związane z upowszechnianiem kultury i
sztuki oraz kultywowania tradycji, w
szczególności lokalnych. Zależy nam na
tym, by podejmowane przez nas inicjaty-
wy integrowały oraz aktywizowały naszą
społeczność, by każdy, kto się tu znajdzie
znalazł coś dla siebie. Mając to na uwadze
i dzięki pozyskanym środkom udało nam
się zrealizować do tej pory kilka atrakcyj-
nych projektów, wśród których znalazły
się:
„60+ - przygoda z Kulturą” - projekt zre-

alizowany w roku 2016. Głównym celem
projektu było zagospodarowanie czasu

wolnego osobom w wieku emerytalnym
poprzez stworzenie oferty kulturalnej .
Dzięki dofinansowaniu Wojewody Wiel-
kopolskiego - kwota dofinansowania
6500,00 zł- zorganizowano 2 wyjazdy do
Teatru Muzycznego w Poznaniu na musi-
cal „Zakonnica w przebraniu” oraz na
koncert "Bogusław Kaczyński in Memo-
riam".
"60+- jesień z kulturą" - projekt dofinan-
sowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego
– kwota dofinansowania 1000,00 zł. Po-
wyższy projekt był kontynuacją podję-
tych już wcześniej działań w ramach
projektu „60+ - przygoda z kulturą”-
dwóch wyjazdów do Poznania do Teatru
Muzycznego, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy Władysławów i stały się motywa-
cją do uaktualniania swojej wiedzy i
uczestniczenia w życiu kulturalnym kraju.
Tym razem w ramach projektu zorgani-
zowano 2 wyjazdy do Teatru im. W. Bo-
gusławskiego w Kaliszu na spektakle
teatralne pt. „Meydy” oraz „Plotka”.
"Śladami kultury żydowskiej" (jego
uwieńczeniem było przedstawienie "Złote
trzewiczki" na podstawie tekstu Icchoka
Lejbusza Pereca). Głównym celem pro-
jektu było wzmocnienie świadomości
młodych ludzi o wielokulturowości miej-
sca swego zamieszkania, uwrażliwienie i

tolerancja wobec przedstawicieli innych
kultur, narodowości i wyznań. Projekt
uzyskał dofinansowanie od Zarządu Po-
wiatu Tureckiego kwota dofinansowania
700,00 zł.
"Teatr bliżej Ciebie" – jednodniowa wy-
cieczka do Łodzi, której celem głównym
było ułatwienie dzieciom i młodzieży
szkolnej (zdrowej i niepełnosprawnej) z
Gminy Władysławów oraz ich opiekunom
dostępu do szeroko pojętej kultury, a kon-
kretnie obejrzenie w Teatrze Lalek Arlekin
spektaklu teatralnym pt. „Czerwony Kap-
turek”. Przedsięwzięcie zostało dofinan-
sowane przez Urząd Gminy
Władysławów - kwota dofinansowania
1751 ,00 zł.
"Z wizytą u Prezydenta RP oraz w Sejmie"
- jednodniowa wycieczka do Warszawy
mieszkańców gminy Władysławów. W
ramach wycieczki uczestnicy wycieczki
mieli możliwość wejścia i zwiedzenia Pa-
łacu Prezydenckiego oraz budynku Sej-
mu. Poznania historii powstania tych
obiektów. Była to niezapomniana lekcja
historii. Wycieczka w całości finansowana
ze środków własnych stowarzyszenia.
"Nic dwa razy się nie zdarzy" – trzydnio-
wa wycieczka dla grupy 50 osób niepeł-
nosprawnych do Trójmiasta i okolic.
Wycieczka współfinansowana przez Wo-
jewodę Wielkopolskiego – kwota dofi-

nansowania 15.518,76 zł.
"Smaki Wielkopolski" – jed-
nodniowa wycieczka grupy 47
osób – dzieci i młodzieży do
stolicy Wielkopolski - Pozna-
nia w celu zdobycia i usyste-
matyzowania wiedzy
dotyczącej regionu wielko-
polskiego, a w szczególności
wiedzy o tradycji i kultury z
uwzględnieniem aspektów
gwarowych regionu. Projekt
sfinansowany w całości przez
Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego – kwota dofinan-
sowania 5723,00 zł.
Od października b.r. realizo-
wany był projekt "Seniorzy -
nowe spojrzenie ku przyszło-
ści".
Celem głównym projektu było

Mamy ogromną przyjemność przybliżyć mieszkańcom Gminy Wadysławów jedno z najbardziej prężnych stowarzyszeń.
Zaangażowanie członków tego stowarzyszenia w działalność i pomoc innym jest wręcz imponująca. Liczba przedsięwzięć,
pozyskanych środków i ilość odbiorców tych działań pokazuje tylko fragment ogromu czasu i tytanicznej pracy jaką muszą
włożyć osoby robiące „coś” dla innych. Ludzie tam zrzeszeni mają w sobie silny magnes. Przyciągają dobrą energią i
życzliwością, a dowodem jest podwojenie liczby członków w ciągu zaledwie dwóch lat. Podsumowanie ich pracy i
zrealizowanych projektów zajęłoby w Głosie Władysławowa dodatkowych 20 stron, dlatego przedstawiamy „krótką migawkę”
przybliżającą Stowarzyszenie Koniczynka.
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W poniedziałkowe przedpołudnie 9
października 2017 r. w Urzędzie

Gminy we Władysławowie doszło do
ważnego spotkania. Zastępca Wójta Piotr
Szewczyński, Skarbnik Gminy Elżbieta
Klanowska i Przewodnicząca Gminnej
Komisj i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych Barbara Skoczylas przekaza-
li Funkcjonariuszom Policj i z Tuliszkowa
76 kamizelek odblaskowych. Mł. asp.
Paula Jesiołowska i st. sierż. Damian Jań-
czak w Oddziale Przedszkolnym w Wy-
szynie przeprowadzili akcję dla dzieci
„Odblaskowa Gmina Władysławów”. Ce-
lem akcji było przede wszystkim popra-
wienie bezpieczeństwa dzieci w ruchu
pieszym. Funkcjonariusze przypomnieli
zasady prawidłowego poruszania się po

drodze. Zwrócili uwagę jak ważna jest dla
wszystkich użytkowników dróg dobra
widoczność pieszych i rowerzystów, a
wszy
stko
to w
pro-
sty,
jasny
i
zro-
zu-
miały
spo-
sób
dla
tych
naj-

mniejszych, ale z pewnością najważniej-
szych mieszkańców gminy.

M.K

OODDBBLLAASSKKII DDLLAA DDZZIIEECCII ZZEE SSZZKKOOŁŁYY PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ WW WWYYSSZZYYNNIIEE

zapobieganie wykluczeniu
społecznemu osób w wieku
60+ poprzez zaangażowanie
ich w działania edukacyjne i
kulturalne w ramach powstałej
oferty edukacyjno-zdrowotnej i
kulturalnej . Uczestnikami tego
projektu była młodzież szkolna
i seniorzy 60+, którzy brali
udział w spotkaniach i warsz-
tatach, których tematyka zwią-
zana była ze zdrowiem ,
ochroną środowiska oraz sze-
rzeniem aktywności fizycznej .
Spotkania te dały możliwość
seniorom oderwać się od co-
dziennych zajęć i przyjemnie
spędzić czas wolny. Natomiast
w ramach prowadzonej „Ka-
wiarenki dyskusyjno – filmo-
wej”, wyświetlane były filmy
dokumentalne, po obejrzeniu któ-
rych uczestnicy chętnie brali udział w
dyskusji na temat poruszanego w filmie
problemu, wyrażali swoje opinie i spo-
strzeżenia.
W ramach projektu zostały zakupione
„pudełka życia” w liczbie 1 500 sztuk,
które zostały rozprowadzone wśród se-
niorów i osób samotnych z terenu Gminy
Władysławów. Uwieńczeniem wszystkich
działań w projekcje był wyjazd seniorów
i młodzieży na Termy do Uniejowa. Pro-
jekt ten pozwolił stowarzyszeniu na ume-
blowanie sali użyczonej przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej we Władysławowie
w krzesła, ekran projekcyjny, projektor
filmowy, stół konferencyjny oraz artykuły
gospodarstwa domowego.
Projekt w całości został sfinansowany

przez Turkowską Unię Rozwoju T.U.R –
całkowita kwota projektu- 10.460,46zł.
- na początku grudnia została podpisana
kolejna umowa z Turkowską Unią Roz-
woju T.U.R na realizacje projektu opie-
wającego tym razem na kwotę 12.631 zł.
W ramach tego projektu zostanie zaku-
piony sprzęt audiowizualny (telewizor,
kino domowe, laptop, drukarka), dzięki
któremu wcześniej wspominania sala sta-
nie się salą kinowa, w której mieszkańcy
gminy będą mogli spędzić czas wolny na
oglądaniu filmów.
Początki naszej działalności nie były ła-
twe, obawialiśmy się czy damy radę, za-
czynaliśmy małymi krokami. Działalność
Stowarzyszenia ”Koniczynka” spotyka się
z coraz większym zainteresowaniem, o
czym świadczy wzrost liczebności człon-

ków stowarzyszenia z 20 na 40 osób,
liczny udział w realizowanych projektach,
organizowanych spotkaniach oraz oceny i
opinie ich uczestników wyrażone w an-
kietach ewaluacyjnych. Chcielibyśmy, by
nasze logo i jednocześnie nazwa Stowa-
rzyszenia - czterolistna koniczynka - koja-
rzyła się mieszkańcom naszej gminy nie
tylko ze szczęściem, ale też pełnią życia,
aktywnością, realizowaniem swoich pasj i i
zainteresowań, czemu chociaż w niewiel-
kiej części staramy się wyjść naprzeciw.
Zarząd stowarzyszenia: Beata Modrze-
jewska –prezes, Beata Turos – wicepre-
zes, Marzanna Kulig – skarbnik,
Urszula Wawrzyniak – sekretarz, Maria
Soszyńska – członek, Barbara Prusi-
nowska – członek, Dorota Wiśniewska –
członek.
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99 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Polska zniknęła z mapy świata w 1795
roku, kiedy to Prusy, Austria i Rosja

dokonały już trzeciego już jej rozbioru n.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległo-
ści było procesem długotrwałym. Walka,
nie tylko zbrojna, o wolną Polskę trwała
długo, lecz w końcu, po 123 latach nie-
woli, nasz kraj odzyskał niepodległość.
Było to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń w dziejach państwa polskiego - był
to akt historyczny wprowadzający Polskę
po długim okresie nieobecności do grona
suwerennych państw.
11 listopada obchodzony był w II Rzecz-
pospolitej jako Święto Narodowe mające
ogromne znaczenie dla milionów Pola-
ków. Był jednocześnie wyrazem szacunku
dla minionych pokoleń walczących o
wolną Ojczyznę oraz nadziei przyszłych -
myślących o jej rozwoju.
11 listopada 1918 roku na froncie za-
chodnim zakończyła się Wielka Wojna,
później nazwana I Wojną Światową. To
była właśnie ta wojna ludów o którą „mo-
dlił” się Mickiewicz. Kataklizm, który
był tragedią dla milionów ludzi, przyniósł
Polakom niepodległość. Zaborcy Polski
wycieńczeni wojną i rewolucjami musieli
pogodzić się z nieuchronnością „powsta-
nia„ na nowo Państwa Polskiego. 1 0 li-
stopada 1918 r., uwolniony przez
Niemców po piętnastu miesiącach pobytu
w twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski
wrócił do Warszawy. Jego powrót wywo-
łał entuzjastyczne demonstracje oraz
przyczynił się długo tłumionej chęci wy-
eliminowania z miasta trzydziestoty-
sięcznego garnizonu
niemieckiego, którego roz-
brojenie trwało prawie dwa
dni. I tak, dawna oraz przyszła
stolica Polski była znów w
polskim posiadaniu. W tym
czasie Rada Regencyjna, która
7 października proklamowała
niepodległość Polski, przeka-
zała władzę wojskową Józefo-
wi Piłsudskiemu, który tym
samym został Naczelnym Do-
wódcą Wojsk Polskich. 1 4 li-
stopada, Regenci zrzekli się na
jego rzecz całej władzy cywil-
nej . Tego samego dnia Józef
Piłsudski, rzeczywisty, choć
nieformalny jeszcze przywód-
ca odradzającej się Polski,
wydał swój pierwszy urzędo-
wy akt: "Wyszedłszy z nie-

mieckiej niewoli, zastałem wyzwalającą
się Polskę w najbardziej chaotycznych
stosunkach wewnętrznych i zewnętrz-
nych, wobec zadań niezmiernie trudnych,
w których lud polski sam musi wykazać
swoją zdolność organizacyjną". 1 6 listo-
pada 1918 r. Piłsudski wysłał, datowaną
na 11 listopada, depeszę do USA, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec
informującą o powstaniu niepodległego
państwa polskiego. „Wybuchła Polska”
Takim właśnie zwrotem określano to co
wydarzyło się jesienią 1918 r. Jędrzej
Moraczewski, świadek tamtych wyda-
rzeń, pisał: "Niepodobna oddać tego upo-
jenia, tego szału radości, jaki ludność
polską w tym momencie ogarnął. Po 120
latach prysły kordony (. . .) Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! Własne pań-
stwo (. . .) Cztery pokolenia nadaremno na
tę chwilę czekały, piąte doczekało". Pol-
ska "wybuchła" 11 listopada, ale były to
dopiero początki niepodległego państwa,
które było zlepkiem obszarów zniszczo-
nych wojną i złupionych przez przetacza-
jące się obce armie, krajem pozbawionym
wszelkich rezerw surowcowych, a nawet
własnego pieniądza. Wtedy u progu nie-
podległości, w zasięgu władzy polskiej
znajdowały się ziemie Królestwa Pol-
skiego i Galicj i - a i to nie wszystkie. Po-
wstające państwo polskie nie było jeszcze
w pełni zjednoczone, nie miało ustalo-
nych granic, obejmowało obszar zaledwie
około 140 tys. km², na których mieszkało
około 14,5 mln ludzii. Można powie-
dzieć, że w istocie nie był to „wybuch”,
lecz złożony proces ponownego zrastania

się trzech rozbiorowych dzielnic. Nie
wiadomo tylko było, co łatwiej będzie się
zrastać – ziemia i jej krajobrazy po XIX –
wiecznym skoku cywilizacyjnym w Euro-
pie, czy ludzie wynoszący z trzech zabo-
rów nie tylko różne doświadczenia
historyczne, ale także różne korzenie po-
lityczne. A mimo to dokonał się cud nie-
mający precedensu w dziejach Europy.
Mimo wszystkich podziałów material-
nych, duchowych i politycznych, państwo
polskie stało się zwartą całością w nieby-
wale krótkim czasie – w ciągu 2-3 lat.
Można zadać pytanie: Jak to możliwe?
Scalanie się Polski w jedno Państwo do-
konało się przede wszystkim dzięki nie-
kwestionowanej woli wszystkich Polaków.
Mimo 123 lat niewoli, mimo germanizacji
i rusyfikacji, naród polski w trzech zabo-
rach pozostał jednością kulturową o prze-
możnym poczuciu wspólnoty i więzi
historycznej . Poczucie narodowe było je-
dyną rzeczą jakiej w tamtym okresie nie
trzeba było tworzyć i odbudowywać.
Narodowe Święto Niepodległości zostało
ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r,
a następnie zniesione ustawą Krajowej
Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku.
Przywrócono je dopiero podczas transfor-
macji systemowej w 1989 roku, jednocze-
śnie ustanawiając je dniem wolnym od
pracy. Pamięć o tym dniu, pomimo nieko-
rzystnych dla Polski następstw II wojny
światowej , pozostała nadal w mentalności
Polaków. Święto Niepodległości prze-
trwało w tradycji oraz świadomości naro-
du polskiego jako niezwykle doniosły fakt
historyczny.
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Na sobotę w wielu miejscach kraju zapla-
nowano obchody, marsze i imprezy by 99.
rocznicę odzyskania suwerenności przez
Polskę uczcić w sposób godny i należny.
Nie inaczej też było w naszej gminie.
Uczestnicy obchodów zebrali się przed

budynkiem Urzędu Gminy we Władysła-
wowie o godzinie 10:45 by w uroczystym
pochodzie przejść do kościoła pw. św.
Michała Archanioła w Russocicach, aby
wziąć udział we mszy św. w intencji Oj-
czyzny. Wszystkich obecnych przywitał
Proboszcz ks. kan. mgr Andrzej Kaczma-
rek. Mszę celebrował ks. dr Szymon Wia-
trowski. Po nabożeństwie Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP Władysławów pod
przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja
Kujawy poprowadziła uczestników uro-
czystości pod pomnik „Tym, co za Oj-
czyznę walczyli, cierpieli, ginęli. . .”. Wartę
honorową przy pomniku pełnili Harcerze,
a obok stanęły poczty sztandarowe. Prze-
mówienie wygłoszone przez Zastępcę
Wójta Gminy Władysławów Piotra Szew-
czyńskiego podkreśliło powagę tego
święta oraz stanowiło zachętę do przemy-
ślenia i zgłębienia trudnych i zawiłych
lecz pięknych dziejów naszej ojczyzny.
Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik rów-
nież obecny na uroczystości przemawiając
do zgromadzonych podkreślił wagę dzia-
łań rządu na rzecz społeczeństwa, jako
niezbędnego elementu budującego silną
Polskę.Kolejnym istotnym elementem ob-
chodów było uroczyste złożenie kwiatów
pod pomnikiem. Z honorami wieńce zło-
żyły delegacje: Koła Prawa i Sprawiedli-
wości Władysławów wraz z posłem na
Sejm RP Ryszardem Bartosikiem, Urzędu
Gminy Władysławów, Radnych z Rady
Gminy Władysławów, Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, sołtysów z gminy
Władysławów, Zuchów i Harcerzy, Przed-
szkola Gminnego we Władysławowie,
Szkoły Podstawowej we Władysławowie,
rolników z Gminy Władysławów z dele-
gatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej , Za-
rządu OSP Władysławów Gminnego
Klubu Sportowego „Znicz” Władysławów
oraz Nadleśnictwa Turek. Obchody Świę-
ta Niepodległości 11 listopada zostały za-
kończone „Rotą” - zagraną przez
Orkiestrę, a odśpiewaną przez wszystkich
zgromadzonych.
Po uroczystościach przy pomniku wszy-
scy uczestnicy obchodów uzyskania nie-
podległości zostali zaproszeni do Szkoły
Podstawowej we Władysławowie na pro-
gram artystyczny, w którym uczniowie
przypomnieli pieśni i wiersze z okresu
odradzającej się Polski.

M.K
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Dzięki amatorskiej sieci łączności o na-
zwie SQ3TGO Zbigniew Budka informa-
cje o sytuacji w gminie Władysławów
cały czas przekazywane były na wyższe
szczeble zarządzania, a do gminy spły-
wały dane na temat sytuacji w całej Pol-
sce. To bardzo ważny element
zarządzania kryzysowego, który pozwala
właściwie ocenić sytuację i w razie po-
trzeby szybko zareagować. Władysła-
wowska stacja amatorskiej sieci łączności
kryzysowej o oznaczeniu SQ3TGO Zbi-
gniew Budka w czasie ostatnich nawałnic
w październiku udowodniła, że może być
ważnym ogniwem zarządzania kryzyso-
wego w gminie Władysławów. Stacja po-
dawała aktualne raporty z naszego
regionu od godziny 16.00 do 23.00, z
czego od 20.30 na zasilaniu awaryjnym.
Krótkofalowcy podawali raporty o nasi-
lającym się wietrze i opadach oraz o
zniszczeniach. W tym dniu w wielu re-
gionach przez zerwane linie energetyczne
brakowało prądu, a powalone drzewa po-

wodowały, że drogi były nieprzejezdne. I
choć w gminie Władysławów nie odnoto-
waliśmy poważnych szkód, łączność była
zakłócona, a mieszkańcy nie byli w stanie
na bieżąco komunikować się ze sobą. Ca-
ły czas nadawane były jednak komunikaty
radiowe. Ich zadaniem było raportowanie
sytuacji na terenie gminy i ewentualne
wezwanie pomocy potrzebującym w sy-
tuacji, gdyby inne formy komunikacji by
zawiodły. Wszystko wskazuje na to, że
takie anomalie, jak ostatnie nawałnice,
będą częstymi zjawiskami. Na całe
szczęście mieszkańcy gminy Władysła-
wów nie pozostaną bez pomocy i będą
mogli liczyć na wsparcie ze strony krót-
kofalowców. Trwają już przygotowania,
by władysławowską stację włączyć w
szeregi sztabu zarządzania kryzysowego
gminy. W innych krajach normą jest
współdziałanie struktur państwowych z
cywilnymi. Mamy więc nadzieję, że
współpraca samorządu gminy Władysła-
wów z miłośnikami krótkofalarstwa bę-

dzie się rozwijać. Warto dodać, że rów-
nież dzieci i młodzież, zainteresowani tą
formą łączności mogą przyłączyć się do
powstającej przy Gminnym Ośrodku
Kultury we Władysławowie sekcji krót-
kofalarskiej , dzięki której będą mogli za-
poznać się z tajnikami działania tego typu
łączności i rozwijać w sobie pasje.
Krótkofalarstwo to hobby polegające na
nawiązywaniu łączności radiowych na
wydzielonych pasmach radiowych. Miło-
śnicy tej formy komunikacji wykorzystu-
ją do tego radiostacje i anteny, które
często sami konstruują, a tym samym
wpływają na rozwój technologii. Krótko-
falowcy nadają na wszystkich rodzajach
fal radiowych – od mikrofal aż po fale
długie. Wykorzystują zarówno stare tech-
nologie, np. znaki Morse’a, jak również
najnowsze, cyfrowe metody przekazu fo-
nii i wizj i. 1 8 kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Krótkofalowca.

MM
SQ3TGO 73 Zbyszek

PPOOŁŁĄĄCCZZYYŁŁAA IICCHH PPAASS JJAA II RRAADDIIOOSSTTAACCJJAA
W dzisiejszych czasach mało kto jest w stanie wyobrazić sobie funkcjonowanie w świecie bez Internetu i telefonów komórko-
wych. Nie pytamy już czy, ale jak szybko jesteśmy w stanie przekazywać i odbierać informacje z regionu i świata. Ale mimo
wciąż rozwijających się technologii jesteśmy bezsilni wobec sił natury. Ostatnie wydarzenia w sierpniu i październiku, związa-
ne z nawałnicami pokazały, że w sytuacjach kryzysowych sieci komórkowe nie zapewniają właściwej łączności, a przerwy w
dostawach prądu paraliżują funkcjonowanie urządzeń. Na całe szczęście pozostaje wtedy łączność radiowa. Taką ma gmina
Władysławów.

CO TO BYŁ ZA MECZ...

W sobotnie popołudnie 16 grudnia
2017 r. na hali sportowej przy

Szkole Podstawowej we Władysławowie
rozegrał się bardzo emocjonujący mecz.
Drużyna Oldboy-ów z Władysławowa
zmierzyła się z Teamem, w skład którego
wchodzili samorządowcy, Radni, pra-
cownicy Urzędu Gminy Władysławów i
mieszkańcy naszej gminy. I choć daleko
temu spotkaniu do wielkostadionowego
wydarzenia sportowego, to jednak jak na
konfrontacje dwóch grup ludzi, którzy
lubią grać w piłkę nożną – był to w isto-
cie dobry mecz. Jaki był rezultat spotka-
nia i która z drużyn dzierżyła miano
zwycięzcy? Tego nie ujawnia nawet sę-
dzia. No bo czy wynik zawsze jest naj-
ważniejszy? Pewnie sportowcy z
przysłowiowej „krwi i kości” zgodnie
odpowiedzą, że - tak. Natomiast zawod-
nicy rozgrywający sobotni mecz mają
nieco inne zdanie. Zgodnie twierdzą, że
„wygrana” tego spotkania ma zupełnie
inny wymiar. Prawdziwy wynik to „ 390
zł – to jedyna liczba jaka w tym spotkaniu
się liczy” – relacjonuje Jarosław Szczap,

zapytany o stan
bramkowy me-
czu. Po czym z
uśmiechem do-
daje: „Razem z
Zastępcą Wójta
Piotrem Szew-
czyńskim zor-
ganizowaliśmy i
zagraliśmy ten
mecz w celu
charytatywnym.
Zaangażowanie i chęć udziału w tej roz-
grywce pozostałych jej uczestników była
naprawdę bardzo duża. Prawdą jest, że ten
mecz poza zebraną dla Wojtusia sumą, dał
nam dużo dobrej rozrywki, a to że nabie-
galiśmy się przy tym sporo, jest tylko do-
wodem na to, że pomaganie wychodzi na
zdrowie. Jesteśmy zmęczeni, ale szczerze
zadowoleni i zrelaksowani. To był na-
prawdę dobrze spędzony czas”. Zebrana
kwota trafi do dwuletniego Wojtusia An-
tasa, który ma ogromne problemy ze
zdrowiem i wymaga stałej opieki i rehabi-
litacj i.

Skład drużynowy:
OLD-boy
Tomasz Sęk, Tomasz Zawilski, Krzysztof
Swędrowski, Zbigniew Gąbka, Marek
Antczak, Wojciech Darul, Jarosław
Przybył
GMINA WŁADYSŁAWÓW
Piotr Szewczyński, Jarosław Szczap,
Hieronim Darul, Michał Darul, Daniel
Kacprzak, Krzysztof Skoczylas,
Krzysztof Hodlik, Zbigniew Kacprzak,
Dominik Kacprzak, Łukasz Jankowiak,
Miłosz Olek

M.K
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Realizacja zadań inwestycyjnych w
Gminie Władysławów przebiega
zgodnie z założeniami i podpisanymi
umowami z wykonawcami wyłonio-
nymi na drodze przetargu. Poniżej
przedstawiamy inwestycje, które

zostały zakończone w minionych
trzech miesiącach. Dnia 29 września
2017 r. nastąpił odbiór robót remonto-
wo-budowlanych przy ulicy Jagielloń-
skiej i Chrobrego. Zakres prac jakie
zostały wykonane przy przebudowie
ulicy Jagiellońskiej to: budowa kana-
lizacji deszczowej , ułożenie krawęż-
ników i chodnika oraz położenie
nowej nawierzchni asfaltowej na od-

cinku 220 metrów bieżących. Ze
względów bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży uczęszczających do Szkoły
Podstawowej we Władysławowie,
która mieści się przy ulicy Jagielloń-
skiej wykonane zostały dwa progi
zwalniające z kostki betonowej . War-

tość tej inwestycji to prawie 389 tys.
zł. Budowa drogi przy ulicy Chrobre-
go to nowy 116 metrowy odcinek na-
wierzchni asfaltowej wart ponad 97
tys. zł. Dnia 18 października 2017 r.
nastąpił odbiór powykonawczy drogi
wewnętrznej Mariantów Bolesławów.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Mostowych S.A z Koła wykonało roz-

budowę drogi polegające na położeniu
nowej nawierzchni asfaltowej na od-
cinku 930 m bieżących, rozbudowę
pobocza i zjazdów do posesj i. Wartość
inwestycji to ponad 350 tysięcy zł.
Tego samego dnia dokonano również

odbioru przebudowanego odcinaka
drogi (1 91 m bieżących) wewnętrznej
na ulicy Władysława Łokietka w Wy-
szynie. Wartość inwestycji to ponad
70tys.zł.
W Domu Przedpogrzebowym w Rus-

socicach przeprowadzono malowanie
wnętrza i drzwi zewnętrznych oraz
wykonano drobne naprawy. W budyn-
ku dominuje kolor biały, co daje
uczucie czystości i przydaje godności
oraz szacunku temu miejscu. Odbiór
prac nastąpił 1 8 października 2017 r. a
koszt malowania i napraw to 8500 zł.
Prace remontowe prowadzone w Ma-
łoszynie na budynku należącym do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mało-
szynie zostały odebrane w piątek 27
października 2017r. Świetlica zyskała
nowy dach. Zakres prac jakie wyko-
nano to wymiana pokrycia dachowego
z eternitu na blachodachówkę z czę-
ściową wymianą konstrukcji dachu.
Koszt inwestycji to niecałe 38.000 zł.
Przez blisko miesiąc trwały prace przy
elewacji na budynku Urzędu Gminy.
Odnowiona elewacja urzędu przybrała
nową wyraźniejsza barwę. Zakres prac
jaki został wykonany przez firmę z
Konina, to naprawy remontowe tyn-
ków i gzymsów oraz mycie a następ-
nie malowanie całej elewacji, rynien i
rur spustowych. Koszt tej inwestycji
to 31 tysięcy zł. Miesiące październik
i listopad na ulicy Mieszka we
Władysławowie upłynęły pod
znakiem remontu. W środę, 22

listopada 2017 r. dokonano odbioru
końcowego budowy chodnika. W
ramach inwestycji wykonano ciąg
pieszy z kostki brukowej , po obu
stronach jezdni na odcinku od ulicy
Jagiellońskiej do ulicy
Zygmuntowskiej . 576 m2 to ilość
położonego chodnika, a 240 m2 to
powierzchnia jaką wyłożono kostką
brukową zjazdy do posesj i. Koszt
inwestycji to ponad 122 tysiące zł.
Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „Eko – Bruk Lidia
Uznańska” z siedzibą w Kunach.

M.K

Wyremontowany odcinek ul. Jagielońskiej
we Władysławowie

Nowa droga przy ul. Chrobrego we
Władysławowie

Nowa nawierzchnia na ulicy Łokietka
w Wyszynie

Pomalowane wnętrze
Domu Przedpogrzebowego w Russocicach

Droga w Mariantowie

Nowy dach na
Świetlicy w Małoszynie

Nowy chodnik przy ulicy Mieszka we
Władysławowie
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10 - LECIE LUDOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO

BASZTAWYSZYNA

M.K Z tego co mi wiadomo wszystko za-
częło się od dwóch pasjonatów sportu,
którzy spotkali się w Wyszynie w paź-
dziernikowy wieczór 2007 r.
B.W. Tak. dziesięć lat – kawał czasu, ale
minął błyskawiczne. W istocie spotkali-
śmy się ze Sławomirem Kopczykiem i jak
wspomniałaś – z pasj i do sportu i we-
wnętrznej potrzeby, wręcz przymusu
działania – postanowiliśmy, że zakładamy
w Wyszynie Klub.
Jakie były początki?
Początki były bardzo trudne bo właściwie
nie mieliśmy nic. Żadnych środków fi-
nansowych, praktycznie znikome pojęcie
jak prowadzić klub sportowy, nie mieli-
śmy żadnego zaplecza sportowego. Ale to
co posiadaliśmy ogrom - to chęci i zapał
do pracy. Dzięki wsparciu okolicznych
przedsiębiorców oraz urzędu gminy we
Władysławowie udało się zebrać środki
finansowe pozwalające na udział w roz-
grywkach B-klasy. Dzięki uprzejmości
członków klubu Znicz Władysławów mo-
gliśmy korzystać z boiska w Russocicach.
I tak w sierpniu 2008 roku rozpoczęliśmy
swój udział w rozgrywkach B-klasy.
Przez 3 lata walczyliśmy o jak najwyższe
miejsca w rozgrywkach piłkarskich. Nie-
stety po tych 3 sezonach zaczęliśmy mieć
ogromne problemy kadrowe. Wielu za-
wodników wyjechało do pracy za granicę,
kilku studiowało i niestety zmuszeni byli-
śmy do wycofania się z rozgrywek piłki
nożnej .
Ale zacięcie sportowe nie pozwoliło się
poddać i „siedzieć w miejscu”!?
Nie bylibyśmy sportowcami gdybyśmy
się poddawali i siedzieli w miejscu. Dla-
tego w roku 2013 wspólnie z Szymonem
Jesiołowskim postanowiliśmy, że zorga-
nizujemy w Wyszynie bieg, który będzie
się nazywał Wyszyńska Dziesiątka. Z
biegiem czasu doszły jeszcze dwie impre-
zy „biegowe”.
Skromność to niewątpliwe piękna cecha i
wiem, że najogólniej nie wypada się
chwalić, więc ja to powiem! Mówisz o
tych wydarzeniach sportowych jakby to
były „ zawody rangi podwórkowej” (nie
umniejszając emocji związanych ze
wszystkim bojami stoczonymi przez roz-
radowaną dzieciarnię). A przecież Wy-

szyńska Dziesiątka, Bieg Zimowy, Husar
Race, to zawody naprawdę dużego kali-
bru, o których się mówi i pisze. Jest być z
czego dumnym. Tym bardziej, że zorga-
nizowanie takiego przedsięwzięcia wiąże
się z ogromem zaangażowania, pracy,
wysiłku i myślę, że to nie tylko przysło-
wiowe, a dosłowne „pot krew i łzy".
Ok. niech ci będzie! Powiem więcej . Na-
sze starania dotyczące biegu Wyszyńska
Dziesiątka docenili organizatorzy Grand
Prix Wielkopolski Wschodniej w Biegach
i już pierwsza edycja imprezy zaliczana
była do w/w cyklu biegów. Dzisiaj Baszta
Wyszyna wspólnie z druhami OSP Wy-
szyna organizuje 3 ogólnopolskie biegi
cieszące się uznaniem zawodników z róż-
nych zakątków Polski. To z czego jeste-
śmy dumni to fakt, że z roku na rok rośnie
frekwencja na naszych zawodach. W tym
roku na udział w imprezach organizowa-
nych w Wyszynie zdecydowało się łącz-
nie ponad 500 osób. To jest dla nas
bardzo miłe, a to przede wszystkim
ogromna promocja naszej gminy. Poziom
organizacji imprez zauważalny jest już na
terenie całego kraju. Dzisiaj już wiemy, że
28 kwietnia 2018 r. Władysławów został
wybrany jako gospodarz wielkiego wyda-
rzenia rowerowego i będziemy gospoda-
rzem imprezy o nazwie BikeOrient, która
będzie zorganizowana po raz pierwszy w
Wielkopolsce. Będzie to ogromna promo-

cja dla Władysławowa. Na te przysłowio-
we „ 5 minut” będziemy rowerowym cen-
trum Polski.
To bardzo dobre wieści. . i coś mi się wy-
daje, że Gmina nie zostawi was w potrze-
bie.
Mamy taką nadzieję.
Zawsze gdy rozmowa toczy się w kontek-
ście jakiejś rocznicy czy jubileuszu, nie
sposób poruszyć tematu osiągnięć. Pa-
miętam jedną z naszych pierwszych roz-
mów, chyba przy okazji Husar Race,
kiedy zapytałam Cię o osiągnięcia Klubu
Baszta Wyszyna - bardzo szczerze odpo-
wiedziałeś: „mógłbym mówić o medalach,
tytułach i zajętych miejscach na podium,
ale. .” Proszę powtórz to co wtedy powie-
działeś.
Nasze największe osiągnięcia to uśmiech
zawodników kończących nasze zawody,
wiele ciepłych słów płynących do nas jako
organizatorów. Ale przede wszystkim fakt,
że coraz więcej osób z Władysławowa i
okolic biega, chodzi o kijkach przygoto-
wując się do zawodów. Zaczyna coś do-
brego dla siebie robić, a to jest coś
wspaniałego. Świadomość tego, że przy-
czyniamy się do zdrowego rozwoju na-
szych mieszkańców jest największą
nagrodą, a zarazem największym osią-
gnięciem.
Tak to właśnie brzmiało. Pomyślałam so-
bie wtedy, że koniecznie muszę o waszej

Baszta Wyszyna mieszkańcom gminy Władysławów kojarzy się przede wszystkim z biegami – bo niezaprzeczalnym faktem jest to,
że to najbardziej „rozbiegany” Zespól Sportowy w naszej gminie. Jesienią obchodził 1 0 lecie istnienia. Ta okazja stała się dobrym

powodem by przybliżyć historię, osiągnięcia i cele tego Klubu. Zaprosiłam do wywiadu, a raczej do rozmowy, Bartłomieja Wiśniew-
skiego jednego z założycieli i prężnie działającego prezesa Ludowego Zespołu Sportowego Baszta Wyszyna.
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działalności napisać. W naszej gminie jest
kilka prężnie działających stowarzyszeń i
organizacji, które wiele dobrego robią dla
innych, i to zupełnie bezinteresownie. W
tym miejscu gratuluje wam takich osią-
gnięć bo są bezcenne, choć nie ma za nie
medalu.
To miłe, że ktoś to zauważa. W imieniu
wszystkich zapracowanych dla dobra in-
nych - dziękuję.
Rozmawiamy o przeszłości, teraźniejszo-
ści, a co z przyszłością? Jakie plany mają
członkowie LZS Baszta Wyszyna?

Myślę, że celem nadrzędnym na chwilę
obecną dla Nas - mieszkańców Wyszyny,
jest budowa sztucznego boiska przy
Szkole Podstawowej w Wyszynie. Bę-
dziemy w to mocno zaangażowani. By-
łoby by to nieopisaną pomocą dla
nauczycieli pracujących w szkole, a
przede wszystkim dla młodych ludzi.
Zapewnić miejsce aktywnego spędzania
czasu, do treningów, czy rozgrywek i
zawodów.. tak! To nasze marzenia, to
nasze plany. Chcielibyśmy usłyszeć od
„sportowych gości”, którzy tak często

odwiedzają Wyszynę: „Gmina Władysła-
wów, Wyszyna, widać, że tutaj się wiele
dobrego dzieje”. Bardzo się cieszymy ze
wsparcia Zastępcy Wójta Piotra Szew-
czyńskiego, który powiedział, że jest
szansa na taką inwestycję i gmina będzie
się starać pozyskać fundusze na to przed-
sięwzięcie.
Czy powinnam Cię jeszcze o coś zapytać
by postawić kropkę nad i?
Zapytać nie. . to ja bardziej chciałbym po-
wiedzieć, że Klub Baszta Wyszyna nie dał
by rady organizować zawodów dla miło-
śników sportu bez wsparcia Wójta Gminy
Władysławów bez wielu społeczników,
sponsorów, bez druhów OSP Wyszyna,
OSP Kuny, OSP Chylin, OSP Władysła-
wów. Bez pomocy ze strony Szkoły Pod-
stawowej w Wyszynie oraz
Stowarzyszenia Wyszyńskie Kasztelanki.
Bardzo dziękujemy firmom wspierającym
nasze działania oraz instytucjomą i sto-
warzyszeniom ,które wymieniłem już
wcześniej . DZIĘKUJEMY.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za wszyst-
ko co robicie dla Gminy Władysławów.
Życzę urzeczywistnienia marzeń –
wszystkich - tych prywatnych jak i tych
„klubowych”.

M.K

PPAASS JJOONNUUJJĄĄCCAA „„LLEEKKCCJJAA KKRRÓÓTTKKOOFFAALLAARRSSTTWWAA”” WW SSPP WW WWYYSSZZYYNNIIEE

Dzieci z klasy V i VI wzięły udział w
bardzo wyjątkowych zajęciach. Dnia

8 listopada 2017 r. Zbigniew Budka
SQ3TGO zorganizował spotkanie z Paw-
łem SQ5STS i Bogdanem SP5WA
Członkami klubu krótkofalarskiego z
Warszawy. Co było celem tego
pouczającego spotkania? W
tym przypadku odpowiedzi nie
da się zawrzeć w jednym zda-
niu. Scenariusz tych warszta-
tów był przebogaty we
wszystkie elementy, które nie-
zbędne są do pogłębienia wie-
dzy, nauczenia się czegoś
nowego i poszerzenia hory-
zontów. Znalazły się tam eks-
perymenty i doświadczenia,
krótki wykład z historii, dialog
z dziećmi i konkursy z nagro-
dami, – słowem – ciekawe,
pouczające, mądre zajęcia. Ogromną
wartością tej lekcji było podkreślenie
przez prowadzących, nauczenia się zdo-
bywania wiedzy i umiejętności przez
dzieci w sposób nieco bardziej tradycyjny
- jak książki czy specjalistyczna prasa.
Absolutnie nie umniejszono wartości In-
ternetu i możliwości pozyskiwania wiedzy

jakie on daje, ale unaoczniono dzieciom,
co dzieje się w stacji gdy nagle brakuje
prądu i nie można naładować baterii w
smartfonie. Wówczas internet – sieć staje
się „martwa” i jakby to ujęła młodzież
„wujaszka Google” nie jest wstanie nam

pomóc. A co w sytuacji gdy przerwa w
dostępie do prądu np. na skutek jakiegoś
kataklizmu, trwa godzinami, albo nawet
kilka dni czy tygodni. W takich sytu-
acjach komunikacja, którą posługujemy
się obecnie zawodzi, ale pomoc przynie-
sie właśnie łączność radiowa, o której w
pasjonujący sposób opowiedział Pan Pa-

weł. Dzieci mogły dowiedzieć się „skąd
się bierze prąd” , co go przewodzi, jak
zbudowany jest telegraf i w jaki sposób
działa, a to wszystko dzięki doświadcze-
niom, w których mogły brać czynny
udział. W konkursie dzieci wykorzystały

zdobytą wiedzę z łączności tele-
graficznej . Jak? Uczniowie otrzy-
mali kartkę z alfabetem morsea, a
zadanie polegało na „odczytaniu”
nadawanej wiadomości przez te-
legraf. Trzeba pochwalić dzieci bo
zadanie wcale nie było proste, a
mimo to naprawdę dobrze radziły
sobie z „wysłuchaniem” trzylite-
rowych słów nadawanych w po-
staci „dźwiękowych kresek i
kropek”.
Warsztaty te to zaproszenie dzieci
i młodzieży jak i również rodzi-
ców, do kluby krótkofalarskiego,

który będzie powstawał na terenie naszej
gminy. Jest to pasja, która uczy wyjątko-
wej komunikacji z drugim człowiekiem.
Motywuje do nauki języków obcych i po-
znawania kultur i zwyczajów ludzi z naj-
bardziej egzotycznych zakątków świata i
możliwości łaczności nawet ze stacją ko-
smiczną ISS.



XXXXXXIIVV SSEESSJJAA RRAADDYY GGMMIINNYY

SSPPOOTTKKAANNIIEE ZZ PPOOSSŁŁEEMM KKRRZZYYSSZZTTOOFFEEMM OOSSTTRROOWWSSKKIIMM

Wszyscy zainteresowani tym, co dzieje się
obecnie w polityce naszego kraju, jak rów-
nież osoby, którym bliskie są poglądy partii
rządzącej , mieli możliwość spotkać się z
jednym z posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Rzeczone spotkanie miało miejsce w Domu
Parafialnym w Russocicach. Wieczorem 4
października 2017 r. poseł Krzysztof
Ostrowski opowiedział czego w ostatnim
czasie udało się dokonać. Podkreślił, że jako
jedyna partia rządząca spełnia obietnice
wyborcze co skutkuje zaufaniem wyborców
i dobrą kondycją gospodarczą. Chętnie
przypomniał korzyści wynikające z progra-
mu socjalnego 500+, wspomniał o progra-
mie mieszkania+ i obniżeniu wieku
emerytalnego, zmniejszeniu bezrobocia oraz
wzroście PKB. Plany rządu na najbliższy
czas to przede wszystkim przeprowadzenie
kolejnych reform – sądownictwa, mediów,
zakazu handlu w niedzielę oraz ustawy sa-

morządowej . W spotkaniu uczestniczył
także Poseł Ryszard Bartosik, który za-
brał głos m.in. na temat kopalni Ada-
mów i przyczynach jej złej kondycji.
Mieszkańcy, którzy przybyli na
spotkanie bardzo chętnie uczestniczyli w
rozmowie i zadawali pytania. Po raz ko-
lejny została poruszona kwestia zbiorni-

ka retencyjnego w miejscowości Jabłonna.
Na zakończenie spotkania Zastępca Wójta
Piotr Szewczyński przekazał na ręce Posła
Krzysztofa Ostrowskiego petycję w spra-
wie wsparcia finansowego termomoderni-
zacji ośrodka zdrowia w kwocie 700 tys zł.

M.K
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Co było tematem Sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 listopada
2017 r.? Tematów i spraw było wiele. Radni pracowali nad
uchwaleniem 15 uchwał. Dotyczą one min. określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych, nieruchomości i opłaty
targowej . Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Władysławów oraz
ustalenie opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do
oczyszczalni w Russocicach. Podjęto również uchwały w sprawie
przekształcenia poszczególnych Szkół Podstawowych z Gminy
Władysławów z sześcioklasowych na ośmioklasowe.
W drodze głosowania wybrano drogę Jabłonna Przyborów oraz
Kuny – Paprotnia do zgłoszenia o dofinansowanie do Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w ramach wniosku na budowę lub
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 2018 rok.
Wybór drogi odbył się z tych, które mają sporządzone niezbędne
projekty.
1 0 głosami "za" przyjęto stanowisko, którego inicjatorem był
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Czaja, a dotyczace
przyjęcia pomnika Św. Jan Pawła II na teren Gminy Władysławów.

M.K

Stanowisko
Rady Gminy Władysławów

z dnia 27 listopada 2017 roku
W sprawie poparcia dla Premier rządu polskiego, Pani Beaty

Szydło działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej
gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski oraz
deklaracji przyjęcia pomnika na teren Gminy Władysławów.
Rada Gminy Władysławów chciałaby wyrazić wdzięczność
Pani Premier Beacie Szydło za to, że polski rząd podjął
starania by ocalić od ocenzurowania monument św. Jana
Pawła II we Francji. Oficjalnie i stanowczo popieramy
działania zmierzające do przeniesienia pomnika naszego Ojca
Świętego do Polski, gdzie zostanie otoczony najwyższym
szacunkiem i godnością.
Papież Polak św. Jan Paweł II, wielki Europejczyk jest dla

Świata symbolem chrześcijańskiej i zjednoczonej Europy.
Przypominamy, że pontyfikat Papieża Polaka odznaczał się
zrozumieniem i szacunkiem do ludzi wszystkich wyznań i
kultur. Działania podejmowane przez władze Francji wobec
pomnika św. Jana Pawła II, dla gremialnej części obywateli
Polski przypominają niszczycielskie totalitarne rządy z
którymi w przeszłości zmierzał się Naród Polski.

Jako Radni Gminy Władysławów zgłaszamy deklarację
przyjęcia pomnika św. Jana Pawła II na teren Gminy
Władysławów. Zapewniamy, że na naszym terenie znajdziemy
godne miejsce dla Papieża Polaka, który brał czynny udział w
walce z komunizmem. Przyjęcie pomnika naszego Ojca
Świętego będzie dla nas najwyższym zaszczytem. W pełni
popieramy działania zmierzające do powstrzymania cenzury
skierowanej przeciwko chrześcijaństwu. Jednocześnie
dołączamy się do wszystkich, którzy wyrażają zdecydowany
sprzeciw wobec próby usunięcia symboli chrześcijańskich z
przestrzeni publicznej . Nakaz francuskiej Rady Stanu o
usunięciu krzyża z pomnika Papieża Polaka w gminie
Ploermel w Bretanii jest kolejnym przejawem walki z
chrześcijaństwem i dyskryminacją ludzi wierzących.
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Dzieci ze Skarbek doczekały się w
pełni wyposażonego placu zabaw. Do

początku grudnia na terenie wyznaczonym
pod miejsce zabaw zamontowane były tyl-
ko dwa elementy zabawowe – ślizgawka i
pojedyncza huśtawka oraz duża piaskow-
nica, która usytuowana była w centralnej
części placu zabaw. 4 grudnia 2017 r. sta-
nęło 6 dodatkowych nowych pięknych za-
bawek. Droga do takiego stanu była długa i
można powiedzieć, że wyboista, ale waż-
ne, że wszystko skończyło się dobrze. Po-
stawienie placu zabaw na użytek publiczny
wcale nie jest sprawą łatwą i szybką. Wy-
bierając spośród mnóstwa ofert, wyelimi-
nować trzeba wszystkie te, które nie
spełniają podstawowego kryterium ja-
kim jest certyfikat jakości dopuszczają-
cy dane urządzenie zabawowe do
użytku publicznego. To stanowi gwa-
rancję, że konstrukcja i użyte materiały
do produkcji np. farby są bezpieczne
dla dzieci. Gdy wydatkuje się pieniądze
publiczne konieczne jest również prze-
prowadzenie tzw. zapytania cenowego,
które polega na zebraniu ofert zakupu
produktów lub na realizację danej in-
westycji i wybranie tej najkorzystniej-
szej . Tak było i w przypadku tego placu
zabaw. Niestety elementy zabawowe

jak i ich montaż są bardzo kosztowne, a
gdy budżet jest ograniczony, zadanie staje
się naprawdę trudne i czasochłonne. Pra-
cownikom Urzędu Gminy bardzo zależało
na tym, by zadowoleni byli przede wszyst-
kim „główni odbiorcy” czyli dzieci. Dlate-
go od samego początku starali się
współpracować z Sołtysem i z tymi, którzy
potrzeby dzieci znają najlepiej czyli z ro-
dzicami. Współpracy podjęła się jedna z
mieszkanek miejscowości – Pani Izabela
Cieślak. Dzięki zaangażowaniu Pani Iza-
beli wiedzieliśmy „czego szukać” i co da-
łoby radość dzieciom w Skarbkach. Z

innymi rodzicami ustaliła jaki rodzaj
zabawek ma się znaleźć na placu i jak
mają być rozmieszczone. Zaznaczyć
koniecznie trzeba, że dzięki staraniom
mieszkańców Skarbek i OSP w Skarb-
kach udało się zakupić dwie dodatkowe
zabawki. Ostatecznie realizacją doposa-
żenia placu zabaw zajęła się firma Fraj-
da z Motycz w województwie
lubelskim. Wszystkim dzieciom korzy-
stającym z placu zabaw w Skarbkach
życzymy radosnej , pełnej uśmiechu, a
przede wszystkim bezpiecznej i dobrej
zabawy.

M.K

Gmina Władysławów może się po-
szczycić wieloma atutami, a niewąt-

pliwie jednym z nich jest wspaniała
przyroda pozwalająca swobodnie egzysto-
wać przeróżnym gatunkom roślin i zwie-
rząt. Do jednego z gatunków zwierząt
świetnie czujących się w otaczającym nas
środowisku niewątpliwie jest bóbr euro-
pejski, którego to populacja w naszym re-
gionie ostatnio znacznie wzrosła. Zwierzę
to, choć z pozoru nieszkodliwe, znane jest
z budowy na ciekach wodnych różnego
rodzaju tam i żeremi spiętrzają-
cych wodę. Budowle te często
doprowadzają do zmian stosun-
ków wodnych na gruntach i lo-
kalnych podtopień niszczących
okoliczne uprawy. Wiele osób
pomimo świadomości, że bóbr
europejski jest gatunkiem chro-
nionym, nie zdaje sobie spra-
wy, że rozbiórka wybudowanych
przez te zwierzęta tam i żeremi
bez zezwolenia Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska jest zabro-
niona i stanowi wykroczenie, o którym
mowa w art. 1 31 pkt 14 u.o.p. Wzór fa-
kultatywny wniosku o wydanie zezwolenia
na odstępstwa od zakazów w stosunku do
gatunków dziko występujących zwierząt,
roślin lub grzybów objętych ochroną oraz
informacje odnośnie procedury uzyskania
zezwolenia dostępne są na stronie BIP Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Poznaniu (http://bip.poznan.rdos.gov.pl)

D.K

UURRZZĄĄDD SSTTAANNUU
CCYYWWIILLNNEEGGOO
IINNFFOORRMMUUJJEE

W gminie Władysławów w okresie od
29 września do 21 grudnia 2017 r.
przybyło 12 nowych mieszkańców. Jest
to 6 dziewczynek i 6 chłopców.
Podsumowując liczbę urodzeń w naszej
gminie za rok 2017 prezentuje się nam
piękny wynik. Od stycznia do połowy
grudnia urodziło się 50 chłopców i 39
dziewczynek.
Nowy członek rodziny, bez względu
czy jest to dziecko pierworodne czy
kolejne, stanowi powód do nieopisanej
radości. Serdecznie gratulujemy
rodzicom i życzymy by wraz z
dzieckiem rosło poczucie szczęścia i
satysfakcji z wychowania.

Z żalem informujemy, że w minionym
kwartale z terenu Gminy Władysławów
zmarło 9 mieszkańców. Pogrążonym w
smutku i żałobie rodzinom składamy
kondolencje.

A.S

LLEEŚŚNNYY BBUUDDOOWWNNIICCZZYY



W czwartek, 23 listo-
pada 2017 r. Urząd

Gminy po raz kolejny gościł
Sołtysów z naszej Gminy.
Dwadzieścia Sołectw w na-
szej gminie ma swoich re-
prezentantów i to właśnie z
nimi omawia się ważne
sprawy dotyczące miesz-
kańców wsi. Zastępca Wójta
Piotr Szewczyński przywitał
wszystkich uczestników
spotkania, a następnie oddał
głos Sekretarzowi Gminy Toma-
szowi Rajczykowi oraz Skarbnik Gminy
Elżbiecie Klanowskiej . Na poprzedniej
naradzie sołtysów została przedstawiona
propozycja zmiany sposobu poboru po-
datku. Od nowego roku byłaby możli-
wość, by każdy mieszkaniec posiadał
swoje indywidualne konto, na które
wpłacane należności z podatków auto-
matycznie zostałyby księgowane – w taki
sam sposób jak działa to w przypadku
opłat za wodę i odpady. Sołtysi mieli czas
na zastanowienie się i podjęcie decyzji.
Na naradzie ta propozycja została podda-
na pod głosowanie. Sołtysi obecni na na-
radzie jednomyślnie poparli propozycję
takiego sposobu poboru podatku. Ich
obowiązkiem będzie teraz jedynie rozno-
szenie nakazów na początku roku kalen-
darzowego. Wynagrodzenie będzie
przeliczane na podstawie ilości roznie-
sionych nakazów i wypłacane jednorazo-
wo w okolicach marca, bądź rozłożone

przez cały rok i doliczane do diet sołty-
sów.Kolejnym tematem dyskusji było
przywrócenie posterunku policj i. Duża
część sołtysów popiera taką możliwość,
gdyż zwiększa to poczucie bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców. W kwestii
tej głos zabrał sołtys Andrzej Maciaszek,
który zaznaczył, że realizacja planu po-
wrotu policj i do Władysławowa wiąże
się z wysokimi kosztami, w które wcho-
dzą: dofinansowanie do radiowozu w
wysokości 30.000 zł, płatne patrole
10.000 zł na rok oraz minimalna stawka
za czynsz. Zastępca Wójta Piotr Szew-
czyński wyjaśnił, że jest kilka propozy-
cj i w jaki sposób można
zagospodarować wyremontowany budy-
nek, w którym miałby być posterunek
policj i, że jest to temat cały czas otwarty
i że nie zapadła jeszcze żadna decyzja.
Oświata – to w ostatnim czasie jeden z
głównych tematów podejmowany w na-

szej gminie. W związku z rosnącą liczbą
dzieci niepełnosprawnych, które uczęsz-
czają do placówek na terenie gminy Wła-
dysławów i koniecznością zapewnienia im
należytej pomocy i opieki, znacząco wzro-
sły koszty wynikające z dodatkowych eta-
tów dla nauczycieli. W tym roku szkolnym
trzeba było uruchomić 5 dodatkowych eta-
tów, które na cały rok wyniosą około
250.000 zł. Podano propozycję aby w
przedszkolu Gminnym powstały oddziały
integracyjne, co pomogłoby zmniejszyć
koszty.
Na koniec spotkania został wyświetlony
film ,,Co z tym smogiem?”. Miał on na ce-
lu unaocznienie jakie faktyczne szkody dla
środowiska i nas samych ma proceder pa-
lenia śmieci w piecach przydomowych.
Każdy sołtys otrzymał plakat dotyczący te-
go problemu, aby rozpowszechnił go w
swoim sołectwie.

A.P M.K

IIVV NNAARRAADDAA SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW GGMMIINNYY WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWÓÓWW

Komunikat podany 13 grudnia 1981
r. zmroził wszystkich, którzy go

wówczas usłyszeli. Władzę w kraju
przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Naro-
dowego, która wprowadziła stan wojen-

ny na terenie całego kraju. Wydarzenia ja-
kie rozegrały się w tamtym okresie na-
znaczone są lękiem, poczuciem
zagrożenia, a dla wielu przemocą, bestial-
stwem i zbrodnią. Można podawać liczby

osób wyrzuco-
nych z pracy,
prześladowa-
nych, interno-
wanych,
przesłuchiwa-
nych, brutalnie
pobitych i za-
mordowanych
przez aparat
bezpieczeństwa
MSW, ale nie
„matematyka”
minionych wy-
darzeń jest naj-

istotniejsza. Najważniejszym elementem
tamtych dni był nieustanny strach o jutro,
ogrom bólu i cierpienia wszystkich tych,
których zbrodnicze działania komuni-
stycznych władz dotyczyły bezpośrednio,
tych których zamordowano. O tych Ofia-
rach należy pamiętać. To właśnie pamięć
o tragicznych wydarzeniach sprzed 36 lat,
zaprowadziła Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Władysławów Macieja Cza-
ja oraz 10 mieszkańców z gminy Włady-
sławów pod pomnik Wincentego Witosa
w Warszawie. Na Placu Trzech Krzyży
złożyli kwiaty i wzięli udział w uroczy-
stości upamiętniające rocznicę, wydarzeń
z okresu stanu wojennego. Znaleźli się
tam również przedstawiciele rządu oraz
parlamentarzyści, a prezes PiS Jarosław
Kaczyński wygłosił przemówienie.

M.K

PPAAMMIIĘĘTTAALLII OO WWYYDDAARRZZEENNIIAACCHH SSPPRRZZEEDD 3366 LLAATT.. .. ..
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PPRRZZYY WWSSPPÓÓLLNNYYMM WWIIGGIILLIIJJNNYYMM SSTTOOLLEE

Odrobina serca okazana drugiemu
człowiekowi jest więcej warta niż

pieniądze. Kierując się tą myślą Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej zor-
ganizował w dniu 20 grudnia 2017
kolację wigilijną dla osób samotnych i
schorowanych.
Wieczerzę wigilijną rozpoczął Zastępca
Wójta Gminy Pan Piotr Szewczyński i
złożył zaproszonym gościom życzenia
przede wszystkim zdrowia ,ludzkiej
życzliwości i nadziei. Odczytał fragment
Pisma Świętego, czym zadbał o duchowy
wymiar tego wyjątkowego spotkania.
Uczniowie z klas pierwszych ze szkoły
podstawowej we Władysławowie posta-
rali się by uświetnić to spotkanie. Przy-
gotowane przez Panie Ewę Szczecińską,
Iwonę Kasprzak i Renatę Świątczak

dzieci wystawiły prze-
piękne przedstawienie ja-
sełkowe. Po podzieleniu
się opłatkiem przystą-
piono do wspólnej wie-
czerzy .
Na stole wigilijnym nie
zabrakło tradycyjnych
potraw wigilijnych takich
jak ;kapusty z grochem,
klusek z makiem ,kom-
potu z suszonych owo-
ców.
Wigilia to dzień wyjątko-
wy, pełen nadziei i rado- ści. Przy stole
wigilijnym łamiąc się opłatkiem mamy
znaleźć narodzonego Jezusa – źródło jedno-
ści i prawdy. Jest to szczególny czas w któ-
rym cichną wszelkie spory a jednocześnie

jest to moment wybaczania wszelkich
urazów ,to czas wdzięczności za co-
dzienne dobro jakimi obdarowują nas
inni, życzliwi ludzie.

GOPS Władysławów

Jasełka to widowisko o charakterze reli-
gijnym, tradycyjnie organizowane w

okresie świąt Bożego Narodzenia (przed i
po) w kościołach, przedszkolach, szkołach a
nawet w niektórych domach. To widowisko
przedstawiające narodzenie Chrystusa. Ich
nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa
jasło, oznaczającego żłób. Ale tradycja jase-
łek, mimo tego staropolskiego słowa, nie
pochodzi z Polski – jasełka wywodzą się z
Włoch, a przedstawienia o tematyce zwią-
zanej z Bożym Narodzeniem z udziałem lu-
dzi i zwierząt zainicjował święty Franciszek
z Asyżu organizując po raz pierwszy takie
przedstawienie w 1223 r. w Greccio we
Włoszech.
Jasełka uczą, integrują społeczność, wpro-
wadzają w świąteczny nastrój , rozwijają
zdolności artystyczne. Posiadają również
walor edukacyjny, gdyż sprawiają, że dzieci
lepiej poznają religijną historię Bożego Na-
rodzenia, wspólnie uczestniczą w przygo-
towaniach.

W kli-
macie
mi-
stycz-
ności
tajem-
nicy
Bożego
Naro-
dzenia
19
grudnia
2017r.
w na-
szej Szkole odbyły się Jasełka przy-
gotowane przez uczniów klas
młodszych wraz z wychowawczy-
niami w oparciu o scenariusz wg
pomysłu Pani Anity Ćwiklińskiej .
Nasze szkolne Jasełka to zgodnie z
wielowiekową tradycją opowieść o
historii narodzin Jezusa i podróży
Trzech Króli, którzy przybyli do

JJAASSEEŁŁKKAA WW SSZZKKOOLLEE PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ WW KKUUNNAACCHH

Betlejem by powitać nowo narodzonego Zba-
wiciela.
Wzbogacone iście świąteczną scenografią,
tańcami Śnieżynek, Gwizdek I Skrzatów oraz
kolędami w wykonaniu Zespołu MELODYJ-
KI wzbudziły w przybyłych gościach podziw i
uznanie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do uświetnienia szkolnej uroczystości.

Agnieszka Lipska
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W świecie pełnym złych wieści,
ciągłej krytyki, politycznych

rozgrywek, coraz częściej niemożliwym
wydaje się wydobycie obiektywnej ,
zwykłej - a raczej niezwykłej – prawdy.
Należy zadać sobie kluczowe i chyba
najistotniejsze pytanie. Czy obecna prasa
jest rzetelna i niezawisła? Czy jest
prawdomówna? Czy ufać doniesieniom
przekazywanym na łamach gazet,
dzienników i biuletynów?
Zadajemy sobie to pytanie w kontekście
długoletniego negatywnego podejścia
prasy lokalnej do wszystkiego, co dzieje
się w Gminie Władysławów.
Doprawdy smutna jest świadomość, że
prasa, która w dużej mierze jest
opiniotwórcza, potrafi być tak dalece
nieprzychylna. Komentowanie, każdego
posunięcia władz gminy tylko w złym
kontekście nie jest już walką o „prawdę
dla obywateli”, a atakiem na mieszkańców
gminy. Komentarze, że jesteśmy gminą
„dziwną”, „marginalną” i tkwiącą w
„marazmie”, są oszczercze i
nieuzasadnione. Powszechnie wiadomo,
że Gmina Władysławów w wyborach, aż
w 62% opowiedziała się za partią
sprawującą obecnie władzę – był to wynik
najwyższy wśród wszystkich gmin w
Województwie Wielkopolskim. Dlatego
też wniosek nasuwa się sam: Zarzuty
kierowane przez media względem władz

Gminy Władysławów mają charakter
polityczny, a nie merytoryczny. Decyzja
radnych, która wzbudziła tyle
kontrowersj i, a która dotyczy nie
przystąpienia gminy do pilotażowego
programu nauczania języka niemieckiego
jako dodatkowego języka w pierwszych
klasach szkół podstawowych, nie została
podjęta z myślą o szkodzie dla dzieci z
gminy Władysławów. Równość dostępu
do edukacji, dojrzałość emocjonalna,
liczba obowiązków, opinie autorytetów w
dziedzinie nauczania i konsultacje z
pedagogami oraz dyrektorami szkół
Gminy Władysławów były
wyznacznikami tej decyzji. Założenia
pilotażowego programu wsparcia
nauczania języka niemieckiego przez
samorząd Powiatu Tureckiego w klasach
I-III szkół podstawowych w latach 2017 –
2020 są następujące: „Finansowanie
programu będzie polegało na udzieleniu
dotacji samorządom gminnym na
pokrycie kosztów kształcenia w zakresie
języka niemieckiego w wymiarze 2
godzin tygodniowo we wskazanych przez
samorząd gminy oddziałach. Realizacja
wsparcia będzie dotyczyła zabezpieczenia
środków na pokrycie wynagrodzenia
nauczyciela w wymiarze 2 godzin
tygodniowo w klasach 1 -3 w latach 2017
– 2020 dla jednego oddziału w roczniku
na gminę” Podsumowując – atakuje się

gminę za to, że nie zgodziła się na
program, który finansuje 2 godzin języka
niemieckiego, dla jednej klasy na gminę.
Pytanie zasadnicze: Od kiedy dzielimy
dzieci na zasługujące na dostęp do
różnych form edukacji i na takie, które na
nie nie zasługują? Powodów
nieprzystąpienia Gminy do tego programu
jest kilka. Rozmowy z dyrektorami szkół,
pedagogami i nauczycielami z gminnych
szkół nakreśliły jednoznaczne stanowisko,
że dla dzieci w klasach pierwszych
wystarczające są już obowiązki, które
wynikają z programu nauczania. Nie było
nawet czasu, aby zapytać wszystkich
rodziców o potrzebę włączenia 3 języka
do I klasy, ale ten program też nie jest
skierowany do "wszystkich" dzieci. Jego
odbiorcą byłaby bardzo ograniczona ilość
uczniów. Nikt nie twierdzi, że lingwiści
się mylą twierdząc, że dzieci w tym
okresie mają duże zdolności poznawcze i
nauka języka obcego przychodzi im
łatwiej . Ale w tej materii, jak w każdej
innej , również są podzielone opinie. W
całym tym "zamieszaniu" chodzi w istocie
o to, by skrytykować gminę i jej władze.
Nie ważna jest decyzja czy powód - a
najczęściej jego brak, istotne dla
"nieprzychylnej prasy" jest to, by napisać
coś niepozytywnego

M.K.

W weekend , 25 listopada 2017 r. w
Warszawie odbył się Klubowy Pu-

char Świata Karate Kyokushin. O randze i
rozmiarach tej sportowej imprezy świad-
czyć może fakt, że wzięli w niej udział
zawodnicy z trzech kontynentów. Zmaga-
nia trwały 10 godzin, a rozgrywane były
na trzech matach. Zawody odbyły się w
konkurencjach kumite full Contakt. Jak
zawsze zawodnicy podzieleni byli na ka-
tegorie wiekowe i wagowe dziewcząt i
chłopców. Można zadać pytanie skąd we

Władysławowie zaintereso-
wanie zawodami Karate?
Odpowiedz jest prosta. Za-
wodnik klubu Karate we
Władysławowie Artur
Kaczmarek wywalczył brą-
zowy medal na tych właśnie
zawodach. Są to kolejne
medale zdobyte na tak po-
ważnych imprezach mię-
dzynarodowych, co tylko
potwierdza wysoki poziom

szkoleniowy
Klubu Ka-
rate prowa-
dzonego
przez Seba-
stiana
Szewczyka. Medaliście
gratulujemy serdecznie i
życzymy dalszych suk-
cesów. Przy tej okazji
chcielibyśmy złożyć po-

BBRRĄĄZZOOWWYY MMEEDDAALL DDLLAA ZZAAWWOODDNNIIKKAA ZZ WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWOOWWAA

dziękowania za wsparcie Wójtowi Gminy
Władysławów oraz Okręgowemu Związ-
kowi Karate w Poznaniu, za pomoc i
wsparcie dla naszego zawodnika, który
godnie reprezentował gminę Władysła-
wów. KLUB
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Pod takim hasłem, które również jest
apelem, dzieci z Gminnego Przedszkola
we Władysławowie przedstawiły program
artystyczny z okazji Światowego Dnia
Rzucania Palenia. Przedszkolaki bardzo
się starały by wierszyki, które pięknie re-
cytowały brzmiały przekonywająco. Tre-
ści jakie najmłodsi chcieli przekazać tym,
którzy jeszcze nie uporali się z „tym
brzydko pachnącym nałogiem” wprost
mówiły o fatalnych konsekwencjach pa-
lenia papierosów. Bardzo ciekawe okaza-
ło się przedstawienie jakie „wystawiło”
przedszkole. „Kopciuch” to opowieść o

pięknej , aczkolwiek palącej pa-
nience, która przez to, że ma tak
brzydki nałóg nie może zdobyć
miłości księcia. Wszystko rzecz
jasna kończy się dobrze bo z
Kopciucha robi się Kopciuszek,
który w końcu trafia na bal jako
śliczna niepaląca księżniczka.To
była prawdziwa uczta kulturowa
– w trafny sposób opisał wy-
stąpienie dzieci Jacek Suszek
Dyrektor Wydziału Rozwoju i
Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Turku. To jednak nie
jedyny gość, który miał możli-
wość podziwiać starania przed-
szkolaków. Wystąpienie z
baczną uwagą śledzili specjalnie
zaproszeni goście: Krystyna
Michalak Przewodnicząca Rady
Gminy Władysławów,

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef
Lewandowski i Sekretarz Gminy Tomasz
Rajczyk. Spotkanie to było również oka-

zją do wręczenia nagród dzieciom za
udział w konkursie o tematyce antyniko-
tynowej . Zaproszeni goście dziękując za

prace i zaangażowa-
nie wychowaw-
czyń oraz dzieci w
przygotowaniu
programu arty-
stycznego przeka-
zali upominki dla
przedszkolaków.
Dyrektor Przed-
szkola Wioletta
Szczecińska wyra-
ziła wdzięczność
za wsparcie rze-
czowe jakie w mi-
nionym czasie
placówka otrzy-
mała od Instytucji,
które reprezento-
wali zaproszeni
goście.

M.K

NIE PAL
PROSZĘ!
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Każdy chce oddychać świeżym powietrzem,
każdy też wie, nie ma nic cenniejszego niż
zdrowie a mimo to …

No właśnie, smog, czyli nienaturalne zjawisko
atmosferyczne polegające na współwystępowa-
niu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych
działalnością człowieka oraz niekorzystnych
naturalnych zjawisk atmosferycznych takich jak
mgła czy brak wiatru jest bezpośrednio związa-
ne z niską emisją do wzrostu której w mniej-
szym lub większym stopniu przyczyniamy się
my wszyscy.

Co to jest niska emisja?
Niska emisja czyli zjawisko które polega na
wprowadzaniu do powietrza na wysokości do
40 metrów zanieczyszczeń gromadzących się
wokół miejsca powstania, wyrządzając szkody
lokalnie. Niska emisja to problem związany z
emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych
w wyniku nieefektywnego spalania paliw w do-
mach i samochodach oraz kotłowniach i jest
bezpośrednim następstwem zaspokajania naj-
zwyklejszych ludzkich potrzeb m.in. ogrzewa-
nia oraz komunikacji samochodowej .
Wpływ emisj i szkodliwych substancji na nasze
zdrowie jest wyjątkowo groźny. Wymienić na-

leży tu schorzenia jak: alergie, astma,
rak płuc, przewlekła obturacyjna cho-
roba płuc POChP (wiąże się z nasiloną
przewlekłą odpowiedzią zapalną dróg
oddechowych i płuc na szkodliwe
cząstki lub gazy), zawały serca i niedo-
krwienie,zaburzenia pracy wątroby,
problemy z zajściem w ciążę, bóle gło-

wy, zaburzenia ośrodkowego
układu nerwowego, udar mó-
zgu.
Sposoby walki z niską emisją.
1 .Proekologiczne sposoby
ogrzewania w kotłowniach
lokalnych i domowych.
2. Ekologiczne źródła ciepła.

3 . Ogrzewanie gazowe.
4. Nowoczesne urzą-
dzenia do celów grzew-

czych dla gospodarstw in-
dywidualnych.

5.Nowoczesne technologie i
urządzenia do spalania paliw
do wykorzystania w sektorze
komunalno - bytowym, małej

energetyki, ciepłownictwa.
6. Rezygnacja z indywidualnych pale-
nisk domowych na rzecz podłączenia
się do miejskich/gminnych systemów
ciepłowniczych.

7. Ograniczenie emisj i komunika-
cyjnej .
8. Regulacje prawne na poziomie lo-
kalnym oraz krajowym.

A.J D.K

NNIIEE PPAALL
ŚŚMMIIEECCII !!




