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Imprezy odwołane!

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców

Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazi-
mierz Biskupi postanowił odwołać wszystkie 
imprezy, które miały odbyć się do 31 lipca 
tego roku.

– Ze względu na pandemię koronawirusa, 
mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie 

Trzy szybkie…odpowiedzi

Barbara Łechtańska, 
zastępca wójta gminy  
Kazimierz Biskupi

Nie znam chyba oso-
by, której nie stresowałaby 
matura. Ze mną było po-
dobnie. Wszyscy mówili, że  
to najważniejszy egzamin  
w życiu, że od niego wiele 
zależy. Ja zdawałam język 

polski, matematykę i geografię, Najbardziej bałam 
się języka polskiego. Pamiętam, że pojechałam 
do internatu, by przez weekend uczyć się do ma-
tury z koleżankami. Pewnie można się domyślić, 
że nie do końca przygotowywałyśmy się do egza-
minów. Ale oczywiście wszystko poszło po naszej 
myśli i egzaminy zdałyśmy. A jeśli chodzi o ściągi,  
oczywiście, że je miałam. Specjalna marynarka 
była uszyta. Z tego co pamiętam nie musiałam 
jednak korzystać z pomocy.

Janusz Stefański, 
radny gminy 
Kazimierz Biskupi

Pamiętam swoją matu-
rę bardzo dokładnie. Zda-
wałem w 1989 roku. Opo-
wiadam swoim dzieciom, 
w jaki sposób się do niej 
przygotowywałem. Ponie-
waż to były czasy, gdy za 

wieloma rzeczami stało się w kolejkach, a więc 

Maj to miesiąc matur.  Czy pamiętacie Państwo 
swój egzamin dojrzałości?

dostawałem samochód od rodziców, wstawałem 
wcześnie rano, jechałem do Konina, zajmowałem 
kolejkę za lodówką, czy zamrażarką i… uczyłem 
się w samochodzie. Zdawałem z języka polskie-
go, matematyki, a dodatkowo z fizyki i geografii. 
Oczywiście, że były ściągi, wniesione w kanap-
kach przez rodziców. A zadania z matematyki roz-
wiązywał nam kolega, student. I wszystko było 
dobrze, tylko później nasz profesor powiedział 
nam, że rozwiązane było sposobem, który pozna-
je się na trzecim roku studiów matematycznych.

Ewelina Nowicka, 
dyrektor Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego  
w Sokółkach

Do matury podcho-
dziłam bardzo poważ-
nie, jak większość z nas.  
W tym roku mój syn zda-
je ten egzamin, a więc  
temat matur pojawia się 

w naszym domu bardzo często. Ja na szczęście 
nie musiałam zdawać matematyki. Na szczęście, 
bo jestem typową humanistką. Był więc język 
polski i historia. Pamiętam egzamin ustny z języ-
ka polskiego. Uczyłam się solidnie, ale nie leżał 
mi temat „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.  
I oczywiście co wylosowałam na ustnym? „Przed-
wiośnie”. Po pierwszym ataku paniki zaczęłam  
sobie przypominać lekcję języka polskiego, na 
której omawialiśmy ten temat. I tak, bez przeko-
nania, opisałam komisji przebieg lekcji. To wy-
starczyło na czwórkę. Wtedy przekonałam się, 
jak ważna jest praca nauczyciela i sposób, w jaki 
przekazuje wiedzę.

mieszkańców naszej gminy oraz gości, posta-
nowiliśmy odwołać wszystkie planowane im-
prezy na terenie gminy Kazimierz Biskupi do  
31 lipca. Mam tu na myśli między innymi Kato-
lickie Otwarcie Sezonu Motocyklowego, które 
miało być 3 maja, jak i Dni Kazimierza plano-
wane na 13-14 czerwca - tłumaczy wójt.

Co z dożynkami gminno-parafialnymi, które 
miały odbyć się 16 sierpnia? Decyzja o ich organi-
zacji zostanie podjęta później, najprawdopodob-
niej pod koniec lipca.

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW
W związku z zamknięciem przedszkola z powodu pandemii koronawirusa, istnieje możliwość 

dokonywania opłat za wyżywienie przelewem na konto: 37 8530 0000 0204 2464 2000 0010.  
Wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem (tel. 503 022 669) w godzinach  
od 10.00 do 13.00 w celu weryfikacji kwoty do zapłaty.
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Kanalizacja, oświetlenie i progi zwalniające 
Trwa przebudowa dróg w Woli Łaszczowej i Bielawach

Zgodnie z założonym planem inwesty-
cyjnym trwa realizacja dwóch zadań dro-
gowych, które dotyczą przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Wola Łaszczowa 
(na odcinku 555 metrów) oraz przebudowy 
ul. Południowej w miejscowości Bielawy  
(na odcinku 767 metrów, od szkoły podsta-
wowej do ul. Kawnickiej).

W zakresie prac zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia jezdni, chodniki oraz zjazdy  
do posesji. Zarówno w jednym, jak i w drugim 
zadaniu powstanie kanalizacja deszczowa,  
która w przypadku ul. Południowej nie tylko ją 
odwodni, ale pozwoli także na dalszą jej rozbu-
dowę. Na jednej i drugiej drodze zaprojektowa-
no nowe oświetlenie energooszczędne. W celu 
zachowania bezpieczeństwa, jak i ograniczenia 
nadmiernej prędkości pojazdów wykonane  
zostaną wyniesione przejścia dla pieszych,  
które oznakowane zostaną znakami aktywny-
mi i automatycznie będą pełniły rolę progów  
zwalniających.

Po wrześniowym ubiegłorocznym zebraniu 
sołeckim w Bielawach i uwagach od miesz-
kańców przyjęto do realizacji zmianę organi-
zacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Południowej  
z Północną (przy szkole), gdzie dochodzi do  
kolizji drogowych. W tym celu zostanie zmie-

nione pierwszeństwo ruchu dla ul. Południowej,  
ul. Północna będzie ulicą podporządkowaną. 
To nie wszystkie działania. W obrębie skrzy-
żowania na ul. Północnej, zgodnie z uzgod-
nieniami z MZK, zbudowane zostaną progi 
zwalniające w celu spowolnienia dojazdu do 
skrzyżowania. Uporządkowany zostanie także 
ruch pieszych przy szkole przez budowę  
odcinkach chodnika od strony szkoły, jak i wy-
znaczone zostaną przejścia dla pieszych. Obec-
nie trwają także rozmowy z Polską Spółką  
Gazowniczą Sp. z o.o. w celu wykonania gazo-
ciągu oraz firmą INEA w celu wykonania świa-
tłowodu na ul. Południowej, aby realizować te 
inwestycje równolegle z prowadzonymi robo-
tami drogowymi.

Koszt przebudowy drogi gminnej w Woli 
Łaszczowej wynosi 1 654 279,30 zł, z czego do-
finansowanie stanowi 827 139,00 zł., natomiast 
koszt przebudowy ul. Południowej w Bielawach 
to 1 781 926,50 zł, z czego dofinansowanie sta-
nowi 850 012,00 zł. Otrzymane środki pocho-
dzą z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie 
w październiku 2019 roku przedstawiciele gmi-
ny została podpisana umowa z wojewodą wiel-
kopolskim

Trwa przebudowa ulicy Południowej w Bielawach.
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Ponad 200 tysięcy za drogę

Wspólna inwestycja 
z miastem Konin

To pierwsza inwestycja zrealizowana  
razem z miastem Konin. Chodzi o wykonanie 
odcinka drogi pomiędzy ul. Chełmońskiego 
w Posadzie, a ulicą Zakładową w Koninie.  
To trasa, którą codziennie, podczas remontu 
ulicy Kleczewskiej, pokonuje wielu miesz-
kańców nie tylko naszej gminy.

Odcinek drogi zlokalizowany jest w grani-
cach administracyjnych miasta Konina i wynosi 
330 metrów. Miasto uzyskało zgody od właści-
cieli nieruchomości, żeby można było dokonać 
poszerzenia drogi oraz pokryło koszty wyko-
nania nawierzchni bitumicznej w kwocie 104 
744,34 złotych. Natomiast gmina Kazimierz  
Biskupi pokryła koszty związane z robotami 
ziemnymi, wykonaniem podbudowy i robót 

wykończeniowych za kwotę 109 014,90 zło-
tych. 

– Miasto Konin prowadzi jeszcze rozmo-
wy z właścicielem pozostałych nieruchomo-
ści, co umożliwiłoby wykonanie pozostałe-
go odcinka, poszerzenia około 100 metrów 
i w zupełności udrożniło przejazd samo-
chodów. Mimo to cieszymy się, bo już ten  
zakres wykonanych prac, jak i wielka pomoc 
włodarzy miasta Konina pozwala na płyn-
niejszy przejazd do ulicy  Zakładowej – mówi 
wójt Grzegorz Maciejewski.

Poszerzenie drogi i położenie nawierzchni pozwala na 
płynniejszy przejazd do ulicy Zakładowej. 

Pracownice uszyły maseczki
Dla opiekunek środowiskowych i nie tylko

Maseczki ochronne dla pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kazimierzu Biskupim i jego podopiecznych 
szyją pracownice Dziennego Domu Senior+  
w Kazimierzu Biskupim. Deficytowy dziś to-
war trafia do pracowników Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Bisku-
pim oraz do najbardziej potrzebujących.

Pomysł szycia maseczek wyszedł od Lidii 
Krzymińskiej, dyrektor GOPS. – My chętnie go 
podchwyciłyśmy. Jedna z pracownic przy-
niosła własną maszynę i zaczęłyśmy prace.  
Każda z nas coś robi – wyjaśnia Agnieszka  
Gołdyn, kierownik Dziennego Domu Senior +.

On-line z instruktorem
Zajęcia przez internet

Pomimo tego, że Gminny Ośrodek Kultury  
w Kazimierzu Biskupim nie pracuje, stara się 
prowadzić zajęcia. Wirtualne spotkania ze swo-
im instruktorem mają ci, którzy uczą się gry 
na instrumentach. Paweł Grzybowski stara się  
w ten sposób przekazać najważniejsze infor-
macje, a uczniowie pilnie ćwiczą w domu.  
Zajęcia przez internet mają także dziewczęta 
tańczące w zespole w Posadzie.

Powstają maseczki, które trafiają do pracow-
ników GOPS, głównie do opiekunek środowisko-
wych oraz do podopiecznych ośrodka. Materiał 
na maseczki zakupiono ze środków gminy Kazi-
mierz Biskupi.
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Informacje dostępne na jeden klik
„Aktywna tablica” w Kozarzewie

Nowoczesne monitory interaktywne  
trafiły do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kozarzewie. Dzięki nim lekcje są ciekaw-
sze i bardziej angażują uczniów.

Monitory udało się pozyskać dzięki rządo-
wemu programowi „Aktywna tablica”. Program 
finansowany był w 80 procentach ze środków 
budżetu państwa i w 20 procentach z wkła-
du własnego organów prowadzących szkołę.  
ZSP w Kozarzewie otrzymał dofinansowanie  
w wysokości 14 tysięcy złotych. – Podstawo-
wym wymaganiem dla szkoły przystępu-
jącej do programu było posiadanie dostę-
pu do internetu na poziomie co najmniej  
30 Mb/s. Nasza szkoła od ubiegłego roku  
została włączona do tzw. OSI (Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacji) i uzyskała dzięki temu 
tzw. szybki internet o prędkości 100 Mb/s – 
mówi dyrektor Adam Wiedera.

Program „Aktywna Tablica” realizowany jest 
w Kozarzewie od września 2019 r.  Pomaga on 
uczniom oraz nauczycielom rozwijać umie-
jętność stosowania nowoczesnej technologii 
informacyjno-komunikacyjnej, co jest bardzo 
ważne w zapewnieniu wysokiej jakości eduka-
cji. 

W ramach programu szkoła wzbogaciła się 
o trzy 65 calowe, nowoczesne monitory inte-
raktywne, które wspaniale urozmaicają lekcje.  
– W dobie cyfryzacji i nasycenia multime-
diami, w której informacje dostępne są  
„na jeden klik”, wyzwaniem dla nauczycie-
la staje się zdobycie i zatrzymanie uwagi 
ucznia na dłużej. Tradycyjne metody wydają 
się nie tylko archaiczne, ale i zawodne. Stąd 
szkoły chętnie wprowadzają nowinki tech-
niczne jak np. interaktywne tablice – tłuma-
czy dyrektor Adam Wiedera.

Dzięki programowi do szkoły zakupiono trzy nowo-
czesne monitory interaktywne.

Laptopy trafią do szkół

Gmina otrzymała 
60 tysięcy złotych

Pandemia koronawirusa, zamknięcie 
szkól i zdalne nauczanie wymusiło na dyrek-
torach szkół, nauczycielach i uczniach zmia-
nę sposobu nauczania. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom gmina Kazimierz Biskupi 
wzięła udział w projekcie ZDALNA SZKOŁA- 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki projektowi uzyskano 60 000 złotych 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach konkursu grantowe-
go. W ciągu najbliższych dni do szkół na terenie 
gminy Kazimierz Biskupi trafi 17 nowoczesnych 
laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupio-
ny sprzęt z pewnością pomoże w prowadzeniu 

zdalnych lekcji i ułatwi pracę zarówno nauczy-
cielom, jak i uczniom.

Pozyskanie środków było możliwe dzięki 
programowi I Osi Priorytetowej POPC – „Po-
wszechny dostęp do szybkiego internetu”, dzia-
łanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach”. 
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Dlaczego został bohaterem 
„Teleexpressu”?

Arkadiusz Mielcarek o byciu politykiem i maturze

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Biskupi, były rzecznik policji opowiada  
o swojej maturze, odnawianiu starych mebli  
i śmiesznych sytuacjach z poprzedniej pracy.

Jak to się stało, że trafił Pan do polityki? 
Skąd pomysł na kandydowanie na radnego?

Zacznę od odpowiedzi na drugą część Pani 
pytania. Pomysł na kandydowanie w wybo-
rach na radnego nie był moim pomysłem.  
Nigdy wcześniej nie miałem zamiaru zostać 
radnym. To, co się stało, to efekt długich zabie-
gów i starań osób będących wtedy jeszcze rad-
nymi oraz innych znajomych, którzy namawiali,  
zachęcali i motywowali mnie abym się odważył  
i wystartował w wyborach jako kandydat na 
radnego. Nie ukrywam, że miałem chwile zwąt-
pienia, a niekiedy nawet zniechęcenia. Nurto-
wały mnie pytania: po co ci to, masz mało pracy, 
czy wiesz w co chcesz wkroczyć, czy podołasz  
nowym nieznanym ci obowiązkom, nigdy nie 
miałeś do czynienia z tego typu działalnością,  
a jak się nie sprawdzisz? W końcu powiedziałem 
sobie, że koniec z ocenianiem co przemawia 
za, a co przeciw. Zapadła decyzja – kandyduję. 
Fakt, jak Pani stwierdziła, że trafiłem do polityki 
uświadomiłem sobie dopiero kiedy zostałem 
radnym i rada wybrała mnie przewodniczącym.  
Zauważyłem, że czynnie uczestniczę jako czło-
nek rady w funkcjonowaniu naszej gminy, 
że cała rada jako organ uchwałodawczy ma 
ogromny wpływ na wszystkie sprawy pozosta-
jące w zakresie działania gminy. Myślę, że to 
pierwszy podstawowy szczebel szeroko pojętej 
polityki realizowanej na poziomie wszystkich 
gmin, od którego zaczyna się, kształtuje i w du-
żej mierze zależy polityka w całym kraju.

Co chciałby Pan osiągnąć jako radny, co jest 
najważniejsze?

Jako radny i przewodniczący rady uważam, 
że najważniejszą rzeczą jest aby rada stanowi-
ła jeden spójny organizm. Aby spory i waśnie  
prowadziły zawsze do mądrych i przemyślanych 
rozstrzygnięć, a razem podejmowane decyzje 
miały na celu budowanie dobra wspólnego  

dla zadowolenia mieszkańców i świadomo-
ści radnych, iż dobrze sprawują swoją funkcję.  
Ważną kwestią dla mnie jest, aby prawidłowo 
kształtować relacje pomiędzy organem uchwa-
łodawczym jakim jest rada gminy i wykonaw-
czym, którym jest wójt gminy. Uważam, że to 
podstawa pomyślności nas wszystkich i tego 
życzę innym samorządom.

Jakie cechy, Pana zdaniem, powinien mieć 
przewodniczący rady gminy?

To pytanie zadane przewodniczącemu 
jest dla odpowiadającego mało komfortowe.  
Postaram się udzielić odpowiedzi uwzględ-
niając ponad roczne „doświadczenie” na tym  
stanowisku. Proszę nie traktować, że pierw-
sza wymieniona cecha jest najważniejsza,  
a kolejne są mniej ważne. Wymienię te, które 
na pewno pomagają przewodniczącemu do-
brze sprawować swoją funkcję. Umiejętność  
łagodzenia wszelkich sporów i antagonizmów. 
Podzielność uwagi, umiejętność słuchania 
i prowadzenia dyskusji oraz zdolność prze-
konywania rozumiana jako szeroko pojęta 
kreatywność dla osiągnięcia harmonii w ze-
spole radnych. Umiejętność pracy w zespole 
z uwzględnieniem i wykorzystaniem cech  
postawy partnerskiej i kierowniczej zarazem.  
Takt, swoistego rodzaju subtelność, umie- 
jętność panowania nad emocjami, odpor-
ność na stres i ciągła wiara w osiągnięcie 
kompromisu. Równie ważne są świadomość  
odpowiedzialności, pracowitość i poświęce-
nie. Umiejętność rozumienia problemów i po-
trzeb mieszkańców oraz właściwa ich grada-
cja i wartościowanie. Przydatna jest również  
umiejętność budowania szczerych i zdro-
wych relacji z radnymi, z pracownikami urzędu  
gminy oraz z mieszkańcami. Konieczna jest 
dyspozycyjność przewodniczącego przejawia-
jąca się czynnym udziałem w uroczystościach 
i imprezach w charakterze reprezentanta rady 
gminy.

Miał Pan bardzo ciekawą pracę wcześniej.  
Bycie rzecznikiem policji wymagało dyspo-
zycyjności i kreatywności?

Oczywiście. W kampanii wyborczej za-
pewniałem, że jeśli zostanę wybrany, to będę 
rzecznikiem interesów moich wyborców na 
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szczeblu rady gminy. Staram się tak działać, aby  
wywiązać się ze złożonej obietnicy. Uważam,  
że przewodniczący rady i rzecznik policji mają 
na pewno jeden wspólny cel: jest nim kształto-
wanie pozytywnego wizerunku organów, które 
reprezentują w szeroko pojętym środowisku 
zewnętrznym.

Może jakaś anegdota z pracy jako rzecznik? 
Oczywiście taka, która nie zdradzi tajemnicy 
służbowej.

Przytoczę wywiad, jakiego udzieliłem rów-
nocześnie kilku stacjom telewizyjnym. Dotyczył 
on problematycznej sytuacji w jednej z gmin 
naszego powiatu. Na terenach zalewowych 
przyległych do rzeki Warty rolnicy wypasali  
bydło. Jednak często woda rzeki zalewała  
trawiaste tereny i wypas bydła stawał się nie-
możliwy. Rolnicy zaczęli sobie zarzucać, że 
jedni drugim robią na złość powalając drzewa  
i w ten sposób doprowadzają do zalewania 
cennych pastwisk. Pamiętam, był środek lata, 
stałem przed kamerami na tle zieleni niedaleko  
komendy, a moja wypowiedź była następują-
ca: policjanci umorzyli kolejne już dochodze-
nie uzasadniając takie rozstrzygnięcie brakiem  
zaistnienia przestępstwa, ponieważ zalewanie  
pastwisk następowało w wyniku naturalnej 
działalności bobrów. Aby ten fakt potwierdzić 
poprosiliśmy o wydanie ekspertyzy naukowców 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
którzy potwierdzili ten fakt i dopiero w oparciu  
o ich stanowisko postanowiliśmy tak zakończyć 

dochodzenie. Na tym zakończyłem oficjalną 
część wywiadu. Dalej kontynuując swobodną 
już wypowiedź, zwróciłem się do dziennikarzy  
i powiedziałem, że aby utwierdzić się w tym 
przekonaniu poczekamy do najbliższej gwiazd-
ki, kiedy to bobry przemówią ludzkim głosem. 
Usłyszymy wtedy, co one mają do powiedze-
nia w tej sprawie. Na pewno potwierdzą, że  
takie rozstrzygnięcie w dochodzeniu było słusz-
ne i przeproszą rolników za spowodowanie  
nieporozumień. Tego samego dnia w „Telesko-
pie” została wyemitowana pierwsza oficjalna 
część mojej wypowiedzi, a następnego dnia 
w ogólnopolskim „Teleexpresie” w końcowym, 
zawsze śmiesznym fragmencie tych wiadomo-
ści pokazano to, co nieoficjalnie powiedziałem  
w trakcie luźnej wypowiedzi na końcu udzielo-
nego wywiadu.

A jaki prywatnie jest Arkadiusz Mielcarek? 
Co robi w wolnej chwili?

Prywatnie Arkadiusz Mielcarek jest mężem 
– żona Grażyna pracuje w księgowości III Li-
ceum, ojcem – syn Rafał poszedł w ślady taty 
i jest policjantem, dziadkiem – wnuk Dominik 
ma 6 lat, a Maksymilian 6 miesięcy. Nie znoszę 
bezczynności. Zajmuję się przydomową dział-
ką, majsterkuję, coś naprawiam, albo nowego 
buduję. Często odnawiam jakiś stary przed-
miot np. broń, zegar czy mały mebel. Teraz  
coraz rzadziej wyjeżdżam na polowania.  
Czytam książki, głównie te poświęcone pro-
blematyce terroryzmu. Mogę pochwalić się 
sporym księgozbiorem tego typu literatury.  
Systematycznie doskonalę też swoje umiejęt-
ności strzeleckie, aby nie utracić kwalifikacji  
instruktora. Dużo pływam.

Maj to czas matur. Pamięta Pan swoją?
Pamiętam, tak jakby to było wczoraj, chociaż 

w maju upłynie już 41 lat. Z języka polskiego  
na trzynastu stronach pisałem o potępieniu  
wojen zaborczych. Zacząłem od  „Antygony” So-
foklesa, a zakończyłem „Niemcami” Kruczkow-
skiego. W nocy przed egzaminem z matematyki 
w czasie snu przewróciłem się na lewy bok i pi-
sząc palcem po ścianie przeprowadziłem bada-
nie przebiegu zmienności funkcji. Nie wierzyłem 
w to, co opowiedzieli mi rano koledzy. Egzamin  
z fizyki był najmniej stresujący, tu byłem w swo-
im żywiole. Do dzisiaj w szufladzie biurka mam 
pióro, chińskie Hero, którym pisałem maturę.

Arkadiusz Mielcarek z żoną Grażyną 
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Jej chleb pojechał do Rosji

Zofia Łebkowska, 
gospodyni z Władzimirowa

Doskonała kucharka, gawędziarka, dusza 
towarzystwa, przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich we Władzimirowie, założycielka 
„Wesołej Zośki” – nie da się jednym słowem 
opisać Zofii Łebkowskiej z Władzimirowa. Jed-
no jest jednak pewne. Ne może się bez niej od-
być żadna poważna impreza w gminie.

Zofia Łebkowska od urodzenia miesz-
ka we Władzimirowie. To właśnie tam 7 lu-
tego 2008 roku założyła Koło Gospodyń 
Wiejskich. – Skąd pomysł? A co? Miałam  
siedzieć, myśleć o tym, co mnie boli i kie-
dy umrę? Postanowiłam działać – opowiada 
ze znaną sobie szczerością. I wspomina impre-
zy robione we własnym domu. – Tu siedzieli-
śmy przy tym stole. Z góry znosiliśmy ławki,  
a tańce były w kuchni – wspomina. Potem spo-
tkania KGW i inne imprezy, nie tylko organizowa-
ne przez koło, przeniosły się do wyremontowanej 
stodoły na podwórku pani Zosi.

Jak sama przyznaje piekła i gotowała 
od dawna. Choć nie wyniosła tego z domu.  
– Mamusia umiała zrobić tylko placek droż-
dżowy i kruche z jabłkami. Ja natomiast  
w 1963 roku dostałam na prezent ślubny 
prodiż i pamiętam, jak z koleżankami piekły-
śmy babki dla wszystkich mieszkańców wsi  
– opowiada z uśmiechem.

Dla pani Zosi nie ma potrawy, której by nie 
zrobiła. Jej chleb, pączki, babki, rogale i inne 
kulinaria znane są nie tylko w naszej gmi-
nie. Gospodyni z Władzimirowa była ze swo-
imi potrawami w wielu miastach Polski, a na-
wet za granicą. Towarzyszyła bowiem staroście  
konińskiemu Stanisławowi Bielikowi w Rosji.  
– Nie mam swojego popisowego dania. 
Wszystko chyba jest smaczne, bo nikt nie wy-
chodzi ode mnie głodny. Upiekę chleb, zrobię 
smalec, mielone, pączki, tort – wylicza pani  
Zofia jednym tchem. A zapytana o przepis bez za-
stanowienia wymienia składniki.

Pani Zofia nie tylko prezentuje swoje kulinaria 
na imprezach gminnych, ale także urozmaica je 
swoimi występami. Założyła klub „Wesołej Zośki”, 
który tworzą członkinie KGW. Jeżdżą do różnych 
miejscowości, śpiewają przyśpiewki i wesołe 
piosenki, opowiadają kawały. Jak przyznaje nie 
ma dla nich rzeczy nie możliwych. – Mam sza-
lone pomysły, nie śpię, wymyślam coś, wstaję  
i robię. Nie potrafię nikomu odmówić – mówi.  
A pomysły są różne, od różańca zrobionego  

z chleba, po 3,5 tysiąca pierogów rozdawanych na 
Kaziukach. – Nie uważam nowoczesnej kuchni. 
Wolę nasze tradycyjne dania – podkreśla. 

A na stole piętrzą się segregatory wypełnio-
ne dyplomami i listami gratulacyjnymi. Jest ich  
mnóstwo: za dożynkowy wieniec, chleb, najpięk-
niejszą fotografię w ogrodzie, pisankę, wianek 
świętojański. Można by było wyliczać bez końca.

Pani Zosia przyznaje, że ma pomagier-
kę w kuchni. – To Matka Boska, pamiątka 
rodzinna, jeszcze po mojej babci. Ona na 
mnie patrzy, a ja sobie gotuję – mówi wzru-
szona. I marzy tylko o jednym: by dopisało 
zdrowie. A po skończeniu rozmowy pani Zo-
sia wraca do ulubionego zajęcia: szycia. I chyba  
nikogo nie dziwi, że spod igły wychodzą…  
maseczki ochronne. Bo przecież trzeba pomóc.

Takie życzenia otrzymała pani Zofia na swoje urodziny. 
W pełni oddają cała jej naturę. 

PROSTE PRZEPISY PANI ZOSI
 
ROGAL PUCHOWY

Jajka, cukier, mleko, drożdże roztrzepać mikserem. 
Do tego dodać mąkę, wymieszać i na koniec dodać  
roztopioną margarynę.

KULKI HERBACIANE

Herbatniki przemielić przez maszynkę do mięsa.  
Margarynę utrzeć z cukrem pudrem, dodać kakao, aromat 
arakowy i spirytus. Wymieszać. Można odpowiednio 
dodać albo tłuszczu albo herbatników, gdy masa jest zbyt 
sucha lub wilgotna. Lepić kulki. Obtaczać je w kokosie lub 
pokruszonych cukierkach. Można również przygotować 
bez alkoholu. Wtedy deserem mogą cieszyć się również 
dzieci.

1 kg mąki tortowej
20 dag drożdży
2 margaryny

8 łyżek cukru
6 łyżek mleka
6,7 jaj 

5 paczek herbatników 
½ szklanki cukru pudru
1 margaryna

1 kieliszek wódki
3 łyżki kakao
aromat arakowy
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Dostępne już 
w naszej przychodni

Badanie z krwi pokaże, 
czy chorowaliśmy 
na koronawirusa

Badanie na przeciwciała, które informu-
ją nas, czy przeszliśmy koronawirusa ma już 
w swoim zakresie przychodnia w Kazimie-
rzu Biskupim. – To badanie z krwi, płatne, ale 
wprowadzają je laboratoria w całej Polsce.  
My również – mówi Bożena Janicka, kierownik 
przychodni w Kazimierzu Biskupim.

Jesteśmy w krytycznym momencie rozwoju 
epidemii. Wiedza, czy jesteśmy zakażeni może 
uratować życie wielu osobom oraz ograniczyć 
rozprzestrzenianie się choroby. A może prze-
byliśmy już infekcje bezobjawowo i posiada-
my przeciwciała obronne, a tego nie wiemy?  
– Laboratoria w kraju w ostatnich tygo-
dniach wprowadzają pakiet koronawiru-

sa. Zawiera on badanie koronawirus SAR-
S-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, jakościowo. 
To identyfikacja przeciwciał IgM i IgG spe-
cyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2.  
Badanie przeznaczone jest dla osób zdro-
wych, nie mających objawów infekcji  
COVID-19 – wyjaśnia Bożena Janicka.

Są co najmniej dwa ważne powody do  
szerokiego stosowania tzw. szybkich testów 
na obecność przeciwciał. Zdiagnozowanie 
osób, które już przebyły zakażenie koronawi-
rusem, czyli mają obecne we krwi przeciwciała  
i nie mają wirusa w wydzielinie dróg oddecho-
wych, pozwoli im na bezpieczny powrót do pra-
cy i kontakt z innymi ludźmi. – Po drugie, testy 
serologiczne (w odróżnieniu od testów gene-
tycznych) pozwalają zidentyfikować znaczną 
grupę osób, które przeszły chorobę bezob-
jawowo, a przeciwciała obecne w ich osoczu 
mogą pomagać w leczeniu chorych z ciężką 
postacią choroby COVID-19 – mówi Bożena  
Janicka.

Poradnia w Kazimierzu Biskupim ma w swoim 
zakresie już takie badanie, które jest wykonywane 
z krwi. Jest to badanie płatne, ale już dostępne.

Maski na twarz
To powstrzyma rozprzestrzenianie się epidemii 

Od 16 kwietnia obowiązkowe jest noszenie  
maseczek ochronnych lub chust, które zasła-
niają nos i usta. O wprowadzenie takich roz-
wiązań od dawna apelowali lekarze Porozu-
mienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. 

Już nie tylko w Chinach, czy wielu innych  
państwach Azji, ciężko doświadczonych przez  
koronawirusa obowiązuje noszenie maseczek 
pod rygorem dużych restrykcji.

Obowiązek ten wprowadzają kolejne kraje, 
również i w Europie: Włosi, Czesi, Brytyjczycy. 
– Jesteśmy już w fazie transmisji poziomej  
koronawirusa, który zaraża drogą kropelkową 
wszystkich wokół: gdy zarażony, chory,  
a także nosiciel kicha, kaszle, a nawet tylko 
mówi – tłumaczy Bożena Janicka, prezes PPOZ.  
– Wirus w otoczeniu może utrzymywać się do 
kilku godzin. Eksperci i naukowcy wskazują, 
jak ważne jest zasłonięcie ust i nosa. Masecz-
ka nie musi być najwyższej jakości. Skuteczne 
są zwykłe, kilkuwarstwowe, harmonijkowe,  
a nawet zrobione w warunkach domowych – 
dodaje.

Maski mają jeszcze jedną ważną zaletę: ogra-
niczają ruchy mimowolne rąk: drapanie, pocie-

ranie, dotykanie do ust oraz nosa. To jest kolej-
ne zagrożenie zarażenia. Maseczka jest równie 
ważna jak rękawice jednorazowe. – Pamiętajmy 
maseczki jednorazowe są do jednorazowe-
go użytku, potem wyrzucamy je do kosza.  
Natomiast maseczki wielorazowe (bawełnia-
ne, włókninowe) po powrocie do domu, czy-
li po ekspozycji, zdejmujemy nie dotykając  
zewnętrznej powierzchni maseczki i wrzuca-
my do prania. Pierzemy w wodzie co najmniej  
60 stopni, zawsze z proszkiem lub płynem do 
prania. Przed założeniem i po zdjęciu masecz-
ki zawsze należy umyć ręce wodą z mydłem lub 
odkazić płynem z alkoholem – wyjaśnia Bożena  
Janicka.

Bożena Janicka, prezes PPOZ odebrała maseczki dla  
pracowników przychodni w Kazimierzu Biskupim.
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Nowe sale dla mieszkańców
W planach rozbudowa GOK-u

 O nową działkę wzbogaciła się nasza 
gmina Kazimierz Biskupi. 9 arów przylega 
bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultu- 
ry i pozwoli w przyszłości na rozbudowę tego 
obiektu.

Działka jest położona tuż za budynkiem 
Gminnego Ośrodka Kultury. Władze gminy 
Kazimierz Biskupi mają w planach rozbudowę 
GOK-u. – To inwestycja przyszłościowa, więc 
w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć  
miejsce pod rozbudowę. Pozwoli nam ona 
na jeszcze lepsze realizowanie zadań zwią-
zanych z kulturą  na terenie naszej gminy – 
tłumaczy wójt Grzegorz Maciejewski.

W nowej części GOK-u miałyby się mieścić 
pracownie plastyczne, sala konferencyjno-wi-

Remontują pracownie i malują sale
GOK czeka na mieszkańców

Remontują, odświeżają, malują, odna-
wiają – w ten sposób Gminny Ośrodek Kul-
tury przygotowuje się na ponowne przyję-
cie mieszkańców gminy w swoje progi. Czas 
zamknięcia obiektu wykorzystany jest na 
przeprowadzenie drobnych remontów.

Ogłoszenie pandemii koronawirusa spowo-
dowało zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kazimierzu Biskupim i odwołanie wszystkich 
zajęć i zaplanowanych imprez. Część zajęć pro-
wadzonych jest przez Internet, ale większość 

jest zawieszonych. – Postanowiliśmy wyko-
rzystać te dni na przeprowadzenie niezbęd-
nych remontów i napraw. Nigdy nie było 
na nie czasu, zawsze szkoda było zamknąć 
obiektu – tłumaczy Jerzy Maciejewski, dyrek-
tor GOK.

Remontowane są więc pracownie: plastycz-
na i muzyczna. Odnowiona zostanie również 
sala prób, a sala widowiskowa jest malowana. 
Niezbędne prace przeprowadzane są także  
w magazynach. – Wszystko po to, by naszym 
uczniom i instruktorom lepiej się pracowa-
ło. Nie możemy się już doczekać, gdy nasz 
budynek będzie znów tętnił życiem – mówi  
dyrektor Jerzy Maciejewski.

dowiskowa, muzyczna i taneczna, w której od-
bywałyby się zajęcia z tańca, aerobiku, fitness, 
czy jogi. 
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Faktury przez Internet
W trosce o środowisko

Nowe rozwiązanie wprowadziło Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. W trosce o środowisko zapropo-
nowano mieszkańcom gminy Kazimierz 
Biskupi wysyłanie faktur pocztą elektronicz-
ną. 

W jaki sposób otrzymać taką e-fakturę?  
Wystarczy wypełnić oświadczenie, które do-
stępne jest na stronie PGKiM
www.pgkim-kazimierzb.pl/index.php/do-pobrania
i przesłać je na adres: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Warszawska 11, 
62-530 Kazimierz Biskupi 
lub mailem: 

sp.ds.technicznych@pgkim-kazimierzb.pl.
PGKiM wprowadziło nie tylko możliwość 

otrzymywania e-faktur, ale również system  
informowania mieszkańców gminy o awariach 
bądź zadłużeniach poprzez sms-y. – Decydu-
jąc się na wystawianie faktur elektronicz-
nych oraz ograniczając zużycie papieru po-
średnio przyczyniamy się do zmniejszenia  
wycinki drzew – tłumaczy Romuald Starczew-
ski, prezes PGKiM.

Nowa śmieciarka w gminie
PGKiM modernizuje tabor samochodowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej wzbogaciło się o nową 
śmieciarkę jednokomorową na podwo-
ziu VOLVO, o zabudowie BFE i pojemność  
16 metrów sześciennych. Nowa śmieciarka 
będzie pracować pięć dni w tygodniu.

Od poniedziałku do piątku pojazd obsługi-
wać będzie naszą gminę opróżniając pojem-
niki na odpady zmieszane. Śmieciarka wyko-
rzystywana będzie także do odbioru odpadów 
zbieranych selektywnie. Używany w tej chwili  
w PGKiM sprzęt jest wyeksploatowany i ma już 
jedenaście lat. W następnych latach planowana 
jest dalsza modernizacja taboru samochodo-
wego, aby usprawnić gospodarkę odpadami  
w gminie.

Niewątpliwie jednak, ze względu na wy-
posażenie i parametry – nowa śmieciarka to 
samochód proekologiczny, pozwalając na mi-
nimalizację emisji spalin do środowiska oraz 

PZSOK znów pracuje!
Od 21 kwietnia ponownie działa Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w Kazimierzu Biskupim. Przy-
pomnijmy, że punkt był zamknięty z po-
wodu stanu zagrożenia epidemicznego. 
Od kilku dni PSZOK pracuje i przyjmuje 
między innymi odpady budowlane, zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte  
baterie i akumulatory.

mniejsze zużycie paliwa. Warto wspomnieć,  
że posiada wszystkie normy oraz certyfika-
ty wymagane przez tego typu pojazdy. Nowe 
auto standardowo posiada również wyposaże-
nie zwiększające bezpieczeństwo użytkowni-
ków i osób przebywających w jego otoczeniu: 
kamery, świetlne i dźwiękowe czujniki cofania, 
dodatkowe lampy ostrzegawcze, ogranicznik 
prędkości, dodatkowe lusterka. Kabina pojazdu 
jest klimatyzowana. Koszt zakupu nowej śmie-
ciarki to 612 284,95 złotych. 

Przywrócono sprzedaż 
na targowisku

Od 25 kwietnia przywrócona została 
sprzedaż na targowisku gminnym w Kazi-
mierzu Biskupim przy ul. Golińskiej. Nale-
ży jednak bezwzględnie stosować się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sani-
tarnego oraz wszelkich innych ograniczeń, 
warunków i zaleceń wynikających |z obo-
wiązujących aktów prawnych wprowa-
dzonych w związku z ogłoszeniem stanu 
epidemii. M.in. zachowanie bezpiecznej 
odległości (minimum 1,5 metra), noszenie 
maseczek. 



12

Milion na fotowoltaikę

Instalacje na budynkach 
w gminie

Prawie 1 milion złotych przeznaczy nasza 
gmina na wykonanie instalacji fotowoltaicznych 
na obiektach użyteczności publicznej. Środki fi-
nansowe na realizację powyższej inwestycji  po-
chodziły będą między innymi z projektu, który w 
styczniu tego roku uchwałą Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego uzyskał dofinansowanie  
i będzie realizowany w latach 2020-2021.

W środę 15 kwietnia korespondencyjnie pod-
pisana została umowa o dofinansowanie projektu 
|pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Sta-
re Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”.

Jeśli chodzi o naszą gminę jest tu mowa o in-
stalacjach fotowoltaicznych na ośmiu obiektach.  
Będą to: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimie-
rzu Biskupim, Szkoła Podstawowa w Kazimierzu  
Biskupim, Przedszkole w Kazimierzu Biskupim, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie,  
Wiejski Dom Kultury w Kozarzewku, świetlica wiej-
ska w Nieświastowie, PGKiM w Kazimierzu Bisku-
pim i budynek po byłym gimnazjum w Kazimierzu 
Biskupim. Wartość całości projektu to 997 586,81 zł,  
a wysokość dofinansowania wynosi  685 242,92  
złotych. 

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach 
Osi Priorytetowej 3 „Energia”, działania 3.1 „Wytwa-
rzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, 
poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odna-
wialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Remont organów w klasztorze
Może potrwać nawet rok

W naszym kościele seminaryjnym w ostat-
nich dniach rozpoczął się gruntowny remont 
organów. Inwestycja ta, podyktowana bardzo 
złym stanem instrumentu, jest obok remontu 
domu rekolekcyjnego dużym wyzwaniem dla 
całej wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny  
w Polsce.  Stanowi on część gruntownej renowa-
cji całego kompleksu klasztornego. 

Mimo, iż instrument ten od kilkudziesięciu 
lat  jest stałym elementem wyposażenia kościoła,  
początkowo znajdował się w Filharmonii Pomor-
skiej  w Bydgoszczy, skąd został przeniesiony do 
Kazimierza Biskupiego w latach 70-tych ubiegłe-
go wieku. Zbudowany został natomiast  we Wło-
cławku. Ma on trakturę elektropneumatyczną, co 
oznacza, że  dźwięk powstaje dzięki sprzężonemu 
powietrzu, dostarczanemu do piszczałek przez  
impulsy elektryczne. Posiada 29 głosów, czyli  
ok. 4000 piszczałek, trzy manuały oraz klawiatu-
rę nożną (pedał). Ma również funkcję crescendo, 
umożliwiającą stopniowe włączanie kolejnych  
głosów organowych przy pomocy wałka lub pedału 
oraz żaluzję mechaniczną do wyciszania głosów.

Remont przeprowadzany jest przez firmę  
„Kamerton” z Lubrzy w woj. opolskim. Obecnie 
trwa stopniowa rozbiórka organów i transport po-
szczególnych części do pracowni organmistrzow-
skiej. Kolejnym etapem będzie odrobaczenie  
i uzupełnienie braków w piszczałkach drewnianych 
i naprawa miechów i wiatrownic oraz lutowanie  
i naprawa piszczałek cynowych. Odnowiony zo-
stanie prospekt organów. Przywrócone zosta-

ną również niektóre głosy trzeciego, obecnie już  
nieczynnego manuału, umiejscowione wcześniej  
w prezbiterium. Przebudowaniu ulegnie także 
kontuar (stół gry). Ponadto wymieniona zostanie  
instalacja elektryczna. Końcowym etapem renowa-
cji będzie strojenie instrumentu.

Prowadzone prace odsłoniły te elementy ukła-
du instrumentu, których nie widać „gołym okiem”  
w takcie jego używania. Można je obecnie zobaczyć 
z nawy kościoła (wstęp na chór jest zabroniony).

Remonty tak dużych instrumentów są niezwy-
kle czasochłonne. Jak podkreśla ks. Tomasz Grabara 
MSF, klasztorny ekonom, może on potrwać nawet 
ponad rok, zakładając oczywiście brak opóźnień  
czy odkrycia dodatkowych uszkodzeń. 

Wiąże się to również z olbrzymimi kosztami.  
Remont ten będzie można wspomóc poprzez 
nabycie symbolicznej „cegiełki”, z której dochód  
jest przeznaczony w całości na pokrycie kosztów 
renowacji i rozbudowy naszych organów. Już teraz 
jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym Dobrodzie-
jom za okazane wsparcie zarówno duchowe jak  
i materialne. 

kleryk Piotr Jaroszczak MSF
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Nowa remiza za dwa lata
Prace projektowe już wkrótce 

Cztery garaże, świetlica, sala wraz z zaple-
czem kuchennym, pomieszczenia administra-
cyjne i gospodarcze oraz siłownia – tak ma wy-
glądać nowa remiza dla strażaków ochotników z 
Kazimierza Biskupiego. Gmina zakupiła już dwie 
działki, na których miałby powstać obiekt. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z planem strażacy 
przeprowadzą się do nowej remizy we wrześniu 
2022 roku.

Gmina zakupiła właśnie dwie działki o łącznej  
wielkości 19 arów, które sąsiadują z działką gmin-
ną. Taką decyzję podjęli radni pod koniec 2019 
roku, a w lutym tego roku strażacy pozytywnie 
zaopiniowali plan powstania nowej remizy. Po-
wołano zespół roboczy do opiniowania projek-
tówi realizacji inwestycji. Z ramienia OSP w jego 
skład weszli: prezes Zbigniew Szczepański, na-
czelnik Krzysztof Tomaszewski i komendant gmin-
ny Wojciech Kowalczyk, a gminę reprezentują: 
wójt Grzegorz Maciejewski, kierownik Referatu  
Inwestycji i Rozwoju Przemysław Kucharski oraz 
główny specjalista ds. pozyskiwania środków ze-
wnętrznych Joanna Gołyńska-Woźniak.

Na pierwszym spotkaniu ustalono, że nowa 
remiza będzie składała się z czterech garaży, 

świetlicy, pomieszczeń administracyjnych i go-
spodarczych, sali wraz z zapleczem kuchennym 
oraz siłowni. Natomiast na zewnątrz będzie plac 
treningowy i część wypoczynkowa dla druhów. 
– Obecne warunki lokalowe OSP Kazimierz  
Biskupi, która jest w Krajowym Systemie Ra-
townictwa, nie pozwalają w pełni wykorzy-
stać potencjału strażaków. Druhowie z roku 
na rok mają coraz więcej sprzętu, podnoszą 
też swoje kwalifikacje. Dbają o bezpieczeń-
stwo w naszej gminie, prowadzą młodzieżowe  
i dziecięce drużyny pożarnicze, angażują się w ży-
cie społeczne – wylicza wójt Grzegorz Maciejewski.  
– Zależy nam na tym, by pracowali w godnych 
warunkach. By zarówno sprzęt, którym dyspo-
nują, jak i obiekt był na miarę XXI wieku.

Prace projektowe nad nową remizą ruszą już 
wkrótce. Budowa ma rozpocząć się w połowie 2021 
roku, a zakończyć we wrześniu 2022 roku.

Kupili potrzebny sprzęt

Dotacje dla OSP 
w naszej gminie

2019 rok obfitował w wiele dotacji, których 
beneficjentem byli strażacy ochotnicy z naszej 
gminy. Dzięki wsparciu zakupiono potrzebny 
sprzęt strażacki. W sumie w 2019 roku nasze jed-
nostki otrzymały dofinansowanie w wysokości 
prawie 120 000 złotych.

Z dofinansowania skorzystała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kazimierzu Biskupim. Z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu pozyskano 18 700 złotych na dopo-
sażenie OSP w niezbędny sprzęt do prowadzenia 
akcji w ochronie ludności, zwierząt oraz środowiska 
naturalnego. Całość projektu opiewała na 26 800 
złotych, a za te pieniądze zakupiono: turbowenty-
lator, wąż ssawny (2 sztuki), wąż tłoczony (10 sztuk),  
zbiornik przenośny na wodę (o pojemności 10 me-
trów sześciennych), prądownicę wodno-pianową, 
przyczepę jednoosiową i dwie sztuki klucza hydran-
towego.

Natomiast o cztery komplety ubrań specjalnych 
i cztery pary butów strażackich wzbogaciła się OSP 
Dobrosołowo. Do OSP Kazimierz Biskupi trafiły czte-
ry komplety ubrań specjalnych oraz cztery hełmy 
strażackie. Wszystko to dzięki dotacji z Ministerstwa 
Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości., Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Koszt 

zakupu wyniósł 32 000 złotych, a dofinansowanie 
31 680 złotych.

OSP Tokarki otrzymało dofinansowanie z PZU,  
z programu „Pomoc to moc”. Do jednostki trafiło  
14 500 złotych. Za te pieniądze zakupiono piłę ra-
towniczą, pompę pływającą i przecinarkę do beto-
nu. – To były bardzo potrzebne sprzęty – podkre-
śla Jerzy Forycki, prezes OSP Tokarki.

Natomiast z powiatu konińskiego do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bielawach trafiła dotacja  
w wysokości 7 662 złotych na realizację przedsię-
wzięcia „Termomodernizacja budynku OSP w Biela-
wach poprzez wymianę bramy garażowej”. Termin 
realizacji upływa 20 grudnia tego roku. 

Do naszych jednostek trafiły także pieniądze  
z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. W pierwszym rozdaniu 5 tysięcy zło-
tych otrzymały wszystkie jednostki OSP, natomiast 
w drugim kolejne 5 tysięcy złotych trafiło do OSP 
Kazimierz Biskupi i OSP Jóźwin.
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