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Za kilka dni obchodzimy Dzień Dziecka. 
Jakimi byliście dziećmi? 
Jak wspominacie dzieciństwo?

Miałam beztroskie dzieciństwo, choć czasy były trudne. Jestem najstar-
szą z rodzeństwa, mieszkaliśmy w pałacu w Posadzie. Niedaleko był park 
i staw. Mieliśmy od rodziców pozwolenie na brudzenie się, chodzenie 
bez czapek, łyżwy na stawku. Jaka byłam? Ponoć odważna i przebojowa. 
Wolałam towarzystwo chłopców, z którymi chętnie biegałam po parku 
i grałam w piłkę. Ponieważ tata grał na harmonii pamiętam wspólne po-
południa z muzyką i śpiewem. Zbieraliśmy się na schodach z sąsiadami 
i biesiadowaliśmy. Ponieważ byłam ukochaną wnuczką babci mogłam 
z nią chodzić oglądać filmy do sąsiadów, którzy mieli telewizor. Wracały-
śmy czasem późno, ale nikt o tym nie wiedział. To była nasza tajemnica. 
Mama i tata dbali, by niczego nam nie brakowało. Czuliśmy się po prostu 
kochani.

Trzy szybkie… 
odpowiedzi

Wydaje mi się, że byłem grzecznym dzieckiem. Najmłodszy w rodzinie, 
a więc oczko w głowie mamy i taty. Pewnie troszkę przez nich rozpiesz-
czany. W domu było nas pięcioro. Miło wspominam te czasy, bez proble-
mów i kłopotów. Wtedy Wieruszew należał do gminy Gosławice, miesz-
kaliśmy w pobliżu powstającej kopalni. Pamiętam wspólne zabawy, ale 
też i psikusy. Tam, gdzie powstawała kopalnia był stróż. Pewnego dnia 
podrzuciliśmy mu butelkę z karbitem. Huk był ogromny. Stróż myślał, że 
ktoś do niego strzela, padł na ziemię i leżał. Baliśmy się, że poskarży na 
nas rodzicom i razem z chłopakami do domu wróciliśmy późnym wieczo-
rem. Na szczęście nic nie wiedzieli. Upłynęło 60 lat, a ja nadal pamiętam, 
że stróż nazywał się Bugalski.

Mirosława Zalewska, radna Gminy Kazimierz Biskupi

Stefan Kropidłowski, sołtys Wieruszewa

Miałam wspaniałe dzieciństwo. Wychowywałam się razem ze starszym 
o trzy lata bratem. Wiadomo było, że to on broił i robił psikusy. Nawet, 
jeśli małej Basi coś się przydarzyło, to i tak obrywał brat. Chociaż ja by-
łam spokojnym, wyciszonym dzieckiem. Mieszkamy przy lesie, a więc do-
skonale pamiętam wspólne zabawy z sąsiadami, bieganie wśród drzew. 
Bawiliśmy się też w szkołę, ale mi nawet przez myśl nie przeszło, że zo-
stanę nauczycielką. W szkole podstawowej byłam chórzystką. Mieliśmy 
też kółko mandolinistek, do którego należałam. Jeździliśmy na występy. 
Ponieważ mama była polonistką, a tata plastykiem, to w naszym domu 
królowały książki i farby. To były najczęściej dostawane przez nas prezen-
ty, z których bardzo się cieszyliśmy. 

Barbara Antczak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kazimierzu Biskupim

Konkurs na bezpieczne gospodarstwo przełożony
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został przełożony na 

2021 rok. Wszystko ze względu na panującą pandemię koronawirusa.
Jak poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkurs przełożo-

no w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju. 
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KOMUNIKAT  NR 7/2020
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 maja 2020 r. 

1. Mając na uwadze potrzebę stopniowego łagodzenia obowiązujących  ograniczeń oraz zaspokajanie 
najważniejszych potrzeb mieszkańców, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi podjął decyzje o wprowadzeniu 
zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy, które zapewnią większą możliwość bezpośredniego uzyska-
nia informacji i załatwienia sprawy.   

2. Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) otwarte zostanie główne wejście do bu-
dynku Urzędu Gminy, a obsługa interesantów prowadzona będzie w Biurze Obsługi Interesanta 
(przeszklona sala na parterze, na prawo po wejściu do budynku). Dyżurujący pracownik będzie 
udzielał niezbędnych informacji. Skieruje interesanta do pracownika merytorycznego lub pracownik 
merytoryczny będzie schodził, gdzie przy specjalnie zabezpieczonym stanowisku udzieli dodatkowych 
wyjaśnień, przekaże urzędowe dokumenty.

3. Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, dopuszczalna liczba interesantów przeby-
wających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu biura nie może być większa niż 1 osoba.  Jeśli 
w budynku zgromadzi się kilka osób proszę o zachowanie, co najmniej 2 – metrowej odległości. 

4. Bardzo proszę Państwa o przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających 
z przepisów prawa. Każda osoba wchodząca do budynku Urzędu Gminy ma obowiązek zakrywania  
usta i nos, przy pomocy odzieży lub  jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (z wy-
jątkiem osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia lub osób mających trudno-
ści w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa) oraz zdezynfekowania rąk (środek do dezynfekcji 
rąk będzie znajdował się przy wejściu do budynku oraz przy kasie). 

5. Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o  załatwianie spraw urzędowych w formie telefonicznej, kore-
spondencyjnej - pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP. 

6. Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim pracuje w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 
7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejsze-
nie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania 
się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

7. Poniżej przypominam dane  teleadresowe Urzędu Gminy i Sanepidu oraz numery telefonu: 
W przypadku korespondencji tradycyjnej proszę kierować ją na adres: Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, 
ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi.
W przypadku formy elektronicznej korespondencję proszę kierować poprzez skrzynkę podawczą 
ePUAP:  kazimierz_biskupi.
Ważniejsze  numery telefonu:

• Sekretariat - 63 244 77 45, 63 241 12 10 i fax: 63 244 77 46, 63 241 12 15.
• Urząd Stanu Cywilnego - tel.  63 244 77 35
• Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - tel.  63 244 77 36, 63 244 77 37, 63 244 77 48
• Referat Podatkowy - tel.  63 244 77 29, 63 244 77 40
• Referat Oświaty - tel.  63 244 77 23
• Referat Nieruchomości - tel.  63 244 77 33, 63 244 77 39
• Referat Inwestycji i Rozwoju - tel.  63 244 77 56, 63 244 77 24
• Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy - tel.  63 244 77 43
• Stanowisko ds. Administracyjnych Wojskowych i Obrony Cywilnej: tel.  63 244 77 38, 63 244 77 22
• Biuro Obsługi Interesanta - tel.  63 244 77 47

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie: tel. 509 698 188
8. Płatności  zachęcamy również wykonywać elektronicznie:

Numery rachunków bankowych Gminy Kazimierz Biskupi:
•	wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy w Kazimierzu Biskupim: Bank Spółdzielczy Konin O/Kazimierz Biskupi:  
94 8530 0000 0200 0374 2000 0470

•	wpłatę z tytułu podatków można uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kazimierzu Bisku-
pim: Bank Spółdzielczy Konin O/Kazimierz Biskupi: 98 8530 0000 0200 0374 2000 0010

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie interneto-
wej (kazimierz-biskupi.info, kazimierz-biskupi.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(bip.kazimierz-biskupi.pl). Informacje o zmianach zamieszczane będą w zakładce: „Koro-
nawirus”. Przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość i współpracę.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Maciejewski
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Ruszyły prace związane  
z  „Przebudową drogi Nieświastów – Komorowo”

Rozpoczęcie regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami

Prawie rok trwały rozmowy z PAK Kopal-
nią Węgla Brunatnego Konin S.A. a gminą 
Kazimierz Biskupi mające na celu uregulo-
wanie stanu prawnego istniejących obiek-
tów drogowych będących własnością spółki, 
a zlokalizowanych w granicach administra-
cyjnych naszej gminy. 

W trakcie rozmów ustalono między innymi, 
że kopalnia pokryje w całości remont drogi 
Nieświastów – Komorowo w kwocie 359 160 zł. 
W zakres robót wchodzi poszerzenie na od-
cinku 0,8 km istniejącej drogi z 4 m do 5,5 m, 
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego na tym odcinku, oraz wykonanie 
robót wykończeniowych. Dodatkowo uregulo-
wano stan prawny i otrzymano nieodpłatnie od 
kopalni na rzecz gminy obiekty drogowe takie 
jak: Nieświastów – Kazimierz Biurowiec, drogę 
w miejscowości Stefanowo i drogę w miejsco-
wości Skiby. Wartość wszystkich przejętych 
nieruchomości wraz z nakładami rzeczowymi 
wynosi 8 863 035 zł.

Ponadto kopalnia w ramach rozliczenia czę-
ści zaległych niezapłaconych podatków w kwo-
cie 827 606 zł, które udało się wyegzekwować 
za okres od 2014 do 2019 roku, w ramach roz-

liczenia przekazała na rzecz gminy nierucho-
mości gruntowe o łącznej powierzchni 23,13 ha 
(w tym między innymi 13 ha przy zbiorniku 
końcowym O/Jóźwin). Pozostałą część nieru-
chomości gmina chce wykorzystać w przyszło-
ści pod działalność gospodarczą i na inne cele 
gminy. Obecnie trwają także rozmowy ze Skar-
bem Państwa w celu przejęcia kolejnych dróg 
takich jak Tokarki – Bochlewo, Tokarki – Dębów-
ka, ul. Lotnicza w Kazimierzu Biskupim, droga 
w miejscowości Jóźwin oraz z Lasami Państwo-
wymi, między innymi ul. Szkolna we Władzi-
mirowie (na wysokości rezerwatu Sokółki) czy 
droga do Bieniszewa. 

Regulacje prawne obiektów drogowych po-
zwalają na zarządzanie powyższymi obiektami 
drogowymi przez gminę, modernizację i roz-
budowę istniejącej sieci drogowej, pobiera-
niem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym, ale przede wszystkim zapewnienie  
przejazdu naszym mieszkańcom bez obaw, że 
kiedyś drogi te zostaną zamknięte przez ich 
właścicieli lub zostaną rozebrane i sprzedane 
np. pod powiększenie nieruchomości przyle-
głych (dotyczy to między innymi dróg kopal-
nianych). 
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Kleszcze nadal groźne
W dobie pandemii nie powinniśmy zapominać

Choć największym wrogiem człowieka jest 
ostatnio koronawirus, nie możemy zapominać 
o innych zagrożeniach czyhających na ludz-
kie zdrowie i życie. Jednym z nich są kleszcze. 
Otwarcie lasów i parków dało jednocześnie wol-
ną drogę do ataku tym niepozornym, ale jakże 
krwiożerczym pasożytom.

Co możemy zrobić? Jak każdej wiosny lekarze 
PPOZ przypominają o przestrzeganiu zasad bez-
pieczeństwa, ale przede wszystkim o szczepieniach, 
które chronią przed kleszczowym zapaleniem mó-
zgu. 

Nie wiadomo, jak długo jeszcze cały świat będzie 
się borykał z pandemią koronawirusa. Przewidywa-
nia nie są zbyt optymistyczne. Ciągle za mało wia-
domo o sile rażenia tego drobnoustroju. Warto mieć 
jednak świadomość, że może pokrzyżować wszyst-
kie najbliższe plany, także urlopowe. Odpadają 
wczasy w popularnych kurortach, czy zagraniczne 
wycieczki! Pozostają ogrody, parki i lasy. A w nich? 
Kolejny wróg! Czekający na zdobycz w trawach, 
krzewach, na drzewach. Atakujący bezboleśnie.  
– Kleszcze podczas ukłucia uwalniają substancje 
znieczulające, przeciwkrzepliwe i przeciwzapal-
ne, dlatego nie zawsze można poczuć ich obec-
ność na skórze – wyjaśnia Bożna Janicka, prezes 
Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Jak się bronić? Przede wszystkim odpowiedni 
ubiór. Długie spodnie, skarpety, zakryte buty, długie 
rękawy, kapelusz na głowie. Po powrocie do domu 
należy się dokładnie obejrzeć. Kleszcz może się 
umiejscowić wszędzie, najchętniej jednak wybiera 
okolice pach, pachwin, zgięcia kolanowe, łokciowe 
i za uszami. Należy pamiętać również o obejrzeniu 
skóry głowy.

Gdy kleszcz wbił się w skórę, należyt go usunąć 
jak najszybciej (im szybciej, tym większa szansa na 
uniknięcie zakażenia). – W tym celu należy użyć 
pęsety - należy delikatnie chwycić nią kleszcza 
przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym 
ruchem obrotowym. Po usunięciu pasożyta 
miejsce ukłucia sprawdzić i starannie zdezynfe-
kować – mówi Bożena Janicka.

Absolutnie nie wolno smarować miejsca ukłucia 
tłuszczem, benzyną, wykręcać, ani wyciskać! Przez 
30 dni należy to miejsce obserwować pod kątem 
wystąpienia rumienia pełzającego. Jeśli taki wystą-
pi, trzeba jak najszybciej skontaktować się z leka-
rzem w celu zastosowania antybiotykoterapii.

Atak pasożytów może wywołać groźne choro-
by. Do najczęstszych należą zapalenie mózgu i bo-
relioza. W boreliozie pierwsze objawy rozwijają się 

od 1 do 3 tygodni od ukąszenia. Może pojawić się 
rumień wędrujący (zaczerwienienie o średnicy od 
kilku do kilkunastu centymetrów). W tej fazie mogą 
pojawić się objawy grypopodobne. Jeśli w porę nie 
zostają podane antybiotyki, borelioza przechodzi 
w fazę rozsianą. Od 2 tygodni do kilku miesięcy po-
jawiają się objawy wtórne: zapalenie stawów, zabu-
rzenia neurologiczne i kardiologiczne. Rok od zaka-
żenia borelioza może przejść w postać przewlekłą. 
Najczęstsze objawy to: gorączka, dreszcze, ból gło-
wy, gardła, stawów, sztywność stawów, tiki mięśni. 
Może dojśc do paraliżu mięśni twarzy, zawrotów 
głowy, problemów z mówieniem. Objawy boreliozy 
układu nerwowego (neuroboreliozy) mogą pojawić 
się po wielu latach od ukąszenia.

Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu u części 
pacjentów może przebiegać bezobjawowo. U po-
zostałych po 7-10 dniach pojawiają się objawy gry-
popodobne: wysoka temperatura, bóle mięśni 
i stawów, bóle głowy. Mniej więcej u jednej trze-
ciej tych pacjentów, po kilku dniach lepszego sa-
mopoczucia, choroba uderza po raz drugi (druga 
faza KZM). Tym razem objawy są znacznie silniejsze 
i poważniejsze: bardzo wysoka gorączka, silny ból 
głowy, światłowstręt, nudności, wymioty, zaburze-
nia świadomości, a u niektórych pacjentów także 
drgawki i utrata przytomności. Jeśli dojdzie do za-
palenia mózgu, rdzenia kręgowego lub móżdżku to 
znacznie rośnie ryzyko poważnych powikłań i zgo-
nu. KZM leczy się tylko objawowo.

Przed kleszczowym zapaleniem mózgu można 
się zabezpieczyć dzięki szczepieniom. Dostępne 
są dwie skuteczne i bezpieczne szczepionki, które 
można stosować już u dzieci od 2 roku życia. Trzeba 
jednak pamiętać, że  zaszczepienie się przeciw KZM 
nie chroni przed innymi chorobami przenoszonymi 
przez kleszcze, w tym przed boreliozą (tę leczy się 
antybiotykami).
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Byłam oczkiem w głowie rodziców
Barbara Łechtańska o swoim dzieciństwie

Jakim dzieckiem była mała Basia? Grzecznym, 
czy psotką?
Myślę, że raczej byłam grzecznym dzieckiem, ale też 
jasno artykułowałam swoje zdanie. Zawsze mówi-
łam, co myślę. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy 
rodzice mieli ze mną nie lada kłopot. Będąc dziec-
kiem miałam różne nietypowe dla dziewczynek 
pomysły np. nie miałam lęku wysokości i potrafiłam 
wdrapywać się na wysokie drzewa. Któregoś razu - 
może miałam z 5 lat – narysowałam wujka na szczy-
cie drewnianej konstrukcji dachu. W przekonaniu, 
że stworzyłam arcydzieło, wymknęłam się z domu, 
wdrapałam po drabinie na strop, a potem dalej na 
szczyt dachu, żeby pokazać wujkowi swoje malo-
widło, żeby sprawdził, czy jest podobny do siebie. 
Wielka nastąpiła wtedy konsternacja wszystkich 
obecnych na budowie, wujka i mojej mamy. 

Córeczka mamusi, czy tatusia?
Co do tego pytania odpowiem tak - gdyby nie ma-
musia, tatuś nie miałby córeczki i odwrotnie. Myślę, 
że każdy z rodziców bardzo mnie kocha. Trudno mi 
teraz powiedzieć, który bardziej. Zawsze czułam, że 
jestem ich oczkiem w głowie i że chcą dla mnie jak 
najlepiej. Mam w sobie dużo kobiecej wrażliwości, 
nie mogę przejść obojętnie wobec ludzkiej krzyw-
dy, szanuję ludzi pracowitych, ale też kreatywnych, 
bo uważam, że w każdym drzemie jakiś potencjał, 
tylko trzeba pozwolić mu zaistnieć. Z drugiej jednak 
strony jestem silna, zdeterminowana i stanowcza 
w negocjacjach. Jeśli zajmuję się jakimś tematem, 
analizuję go dogłębnie i doprowadzam sprawę do 
końca. Czy te cechy odziedziczyłam po męskim czy 
damskim przodku? Nie wiem, pewnie to sprawa po-
koleń. 

Z dzieciństwa przeskoczmy do dorosłości. W jaki  
sposób znalazła się Pani w Urzędzie Gminy w Ka-
zimierzu Biskupim?
W 1992 roku ogłoszono nabór na stanowisko refe-
renta do referatu księgowości. Złożyłam wtedy do-
kumenty i mnie przyjęto. Tam doczekałam awansu 
na zastępcę głównej księgowej i kierownika refera-
tu podatków. Kiedyś te funkcje były łączone i nad-
zorowało się dwa referaty oraz kasę urzędu.

Teraz jest Pani zastępcą wójta, ale na jakich sta-
nowiskach Pani pracowała? Ilu wójtów było Pani 
szefami?
Zaczynałam moją pracę od najniższego szczebla 
kariery urzędniczej, czyli stanowiska referenta. 
Przyjmował mnie wtedy do pracy wójt Wiesław 
Rybacki. Jestem bardzo mu wdzięczna za to, że mi 
zaufał i dał szansę rozwoju. Potem pracowałam 
z Grzegorzem Gałązką – to wójt wywodzący się ze 
środowiska nauczycielskiego, zawsze przyjaznym 
okiem patrzył na młodych, ambitnych, chcących się 
uczyć. Zdobywając kolejne doświadczenia poprzez 
bezpośredni kontakt z ludźmi, który niezwykle so-
bie cenię, przygotowywałam się merytorycznie do 
pracy na stanowisku kierowniczym i od 2001 zosta-
łam kierownikiem referatu podatków oraz zastępcą 
głównej księgowej. Tego awansu doczekałam się za 
wójta Janusza Puszkarka, po ukończeniu studiów 
na wydziale zarządzania Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Za kadencji tego wójta ukończyłam 
także studia podyplomowe w zakresie samorządu 
terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersy-
tecie Warszawskim. W 2003 wójt Janusz Puszkarek 
zaproponował mi stanowisko sekretarza gminy 
i zastępcy wójta. Przyjęłam tę propozycję, bo lubię 
nowe wyzwania, nie boję się podejmowania trud-
nych decyzji, a ponadto posiadałam na tamten czas 
kwalifikacje i doświadczenie wyniesione z podat-
ków i finansów do zarządzania zasobami ludzkimi. 
Znałam dobrze lokalne realia i problemy mieszkań-
ców naszej gminy. Także wójt Jan Sikorski umożli-
wił mi rozwijanie moich kompetencji. Podczas jego 
kadencji ukończyłam studia podyplomowe na Uni-
wersytecie Szczecińskim, wydział Zarządzania i Eko-
nomiki Usług, kierunek rachunkowość. Na koniec 
muszę coś powiedzieć o obecnym wójcie. Bardzo 
cenię sobie jego osobę, jego zdanie, kompetencje 
i sposób bycia – rzeczowy, konkretny i opanowany. 
On również stawia na wykształcenie i podnoszenie 
kwalifikacji, ale też na pracę w zespole. Myślę, że za 
jego kadencji również coś ukończę, muszę tylko za-
stanowić nad kierunkiem.
Jak widać każdy z wójtów wniósł w moje życie coś 
pozytywnego, pozwolił mi pracować i rozwijać się. 
W ciągu tych lat miałam przyjemność współpra-
cować z pięcioma wójtami i muszę powiedzieć, że 
każdy z nich był inny, ale każdy chciał zrobić coś do-
brego dla mieszkańców i gminy.

Od zawsze umiała walczyć o swoje, nie miała lęku wysokości, nie bała się wyzwań i zawsze  
mówiła to, co myśli. Jakim dzieckiem była Barbara Łechtańska, zastępca wójta gminy  
Kazimierz Biskupi?
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Jakich cech wymaga praca na stanowisku sekre-
tarza gminy?
No cóż myślę, że to skrupulatność, dociekliwość, 
dobra organizacja pracy, szybkość podejmowania 
trudnych decyzji, do tego odporność na stres oraz 
nieustanne aktualizowanie swojej wiedzy. Na usta 
cisną mi się też słowa: jakość, nowoczesność i inno-
wacyjność zarządzania, nieustanne podnoszenie 
swoich kompetencji. Uważam, że aby wójt mógł 
w pełni realizować swoje zamierzenia musi mieć 
sprawnie i profesjonalnie działający urząd, zwłasz-
cza teraz, gdy obserwujemy rosnące oczekiwania 
wobec władz lokalnych. I to właśnie jest głównym 
zadaniem sekretarza. Ma on ponadto nadzorować 
pracę urzędu, zarządzać zasobami ludzkimi, uła-
twiać komunikację między pracownikami, a peten-
tami. Poza tym sekretarz musi na bieżąco zapozna-
wać się z różnymi przepisami prawa, które ciągle są 
weryfikowane i zmieniane. Natomiast codzienna 
praca na stanowisku sekretarza to przede wszyst-
kim kierowanie pracą urzędu, nadzór nad sporzą-
dzaniem i kompletowaniem dokumentacji z prac 
rady gminy, a także sprawowanie pieczy nad prze-
strzeganiem prawa administracyjnego. Chciałabym 
swoimi działaniami wspierać wójta, tak aby w per-
spektywie czasu nasza gmina mogła stać się nowo-
czesna, przyjazna mieszkańcom, ale też atrakcyj-
na dla potencjalnych przedsiębiorców i turystów.  
Pozwolono mi współpracować z moim urzędni-
czym zespołem, by to osiągnąć. Nie byłoby dobrych  
wyników w pracy, gdyby nie dobra współpraca 
z wójtem oraz z kompetentnymi pracownikami.

Jak z upływem czasu zmienia się Pani zdaniem 
rola urzędnika? Jest więcej pracy, mniej? Kom-
putery, Internet to pomaga?
Myślę, że odchodzi się od stereotypu „urzędnika 
pijącego kawę”. Jestem przekonana że praca urzęd-
nika jest teraz bardziej doceniana. To służba dla 
mieszkańców, petentów, dla wielu osób jesteśmy 
swoistym drogowskazem. To tu przychodzą z naj-
drobniejszymi problemami, a my wskazujemy im 
drogę postępowania, słuchamy o problemach, na-
wet tych nie związanych z pracą urzędniczą. Moi 
pracownicy często pomagają wypełniać druki, tłu-
maczą, informują, a nawet pocieszają. Pracy jest 
dużo, trudno to porównać do czasów z początków 
mojej pracy, bo specyfika zmieniła się. Kiedyś pisa-
no ręcznie na maszynach, teraz robią to komputery 
i teoretycznie powinno być łatwiej. Niestety wciąż 
dochodzą nowe rzeczy, zadania i jest tego więcej 
i więcej – ogromna biurokracja. Gdy rozpoczynałam 
pracę na stanowisku sekretarza w 2003 roku wpły-
wało do urzędu 5 tysięcy korespondencji, a 2019 
rok zakończyliśmy na poziomie 20 tysięcy. Myślę, 
że gdyby przyszło tę samą pracę wykonywać ręcz-

nie, trzeba byłoby czterokrotnie powiększyć skład 
urzędniczy. Ostatnio ucieszyła mnie opinia jednej 
ze stażystek, która na zakończenie swojej pracy po-
wiedziała „wielki ukłon w Waszą stronę, nie wyobra-
żałam sobie, że u Was jest tyle pracy - myślałam, że 
tu tylko pije się kawę”.

Pamięta Pani jakieś zabawne sytuacje ze swojej 
pracy?
Ostatnio szłam korytarzem i poczułam, że oderwał 
mi się obcas w moich pięknych czarnych butach, 
szybko go schowałam do kieszeni i trzymałam  
fason idąc dalej. W pewnym momencie zauważy-
łam na sobie wzrok dwóch uśmiechających się ko-
legów - więc natychmiast zapytałam, czy nie mają 
„mentosa”, bo muszę urwać drugi obcas, a nie mam 
siły. Oczywiście wszyscy śmialiśmy się z tej zabaw-
nej sytuacji.

Jest Pani surowym i wymagającym przełożonym?
Myślę, że tak. Wymagam wiele od siebie, jak również 
od innych. Cenię uczciwość i kompetencję, czasami 
przymykam oko na drobiazgi.

Co robi w wolnych chwilach Barbara Łechtańska?
Wolnych chwil bywa niewiele, bo oprócz 8 godzin 
pracy w urzędzie reprezentuję również wójta i gmi-
nę w wielu spotkaniach popołudniami, czy podczas 
weekendów. Jeżeli już znajdę wolny czas, to oddaję 
się lekturze dobrych książek lub oglądam krymi-
nały. Lubię też podróżować i spotykać ciekawych 
ludzi. Z aktywności fizycznej to pływanie, jazda na 
rowerze lub spacer. A jak czasu jest więcej, to gotuję 
dla moich bliskich, jestem specjalistką od sałatek – 
co święta jest inna. 

Mała Basia z bratem Rysiem
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Zawsze możemy 
liczyć na rodziców

Dominika i Maria Maciejewskie

O wspólnych wyjazdach nad jezioro, grze  
w scrabble, chodzeniu po górach, ale też  
o akceptacji, tolerancji i bliskości. Z okazji 
Dnia Dziecka Dominika i Maria Maciejewskie 
opowiadają o swoich rodzicach: Agnieszce  
i Grzegorzu.

Gdybyście miały w czterech przymiotnikach 
opisać mamę i tatę - każdego oddzielnie - ja-
kie to by były przymiotniki?
Mama – opiekuńcza, zdolna, konkretna, urocza.
Tata – motywujący, pracowity, pomocny, mło-
dy duchem. 

A teraz spróbujcie je króciutko rozwinąć.
Najpierw mama. Opiekuńcza, bo zawsze o nas 
dba, czasami nawet bardziej niż o siebie i stara 
się, żebyśmy byli szczęśliwi i zadowoleni z ży-
cia. Zdolna, bo jest niewiele rzeczy, których nie 
potrafi zrobić. O cokolwiek się jej nie poprosi to 
nie dość, że znajdzie sposób, jak to zrobić, to 
jeszcze zrobi to najlepiej na świecie. Konkretna, 
bo dokładnie wie, czego chce od życia, jakie są 
jej wartości i co jest dla niej ważne. Urocza, bo 
ma taki niedający się ująć w słowa błysk w oku 
i uśmiech, jakiego nie ma nikt na świecie. A te-
raz tata. 
Motywujący, bo zawsze nam pokazywał, że 
gdy wyznaczymy sobie jakiś cel, to ciężką pracą 
możemy to osiągnąć. Pracowity, bo do wszyst-
kiego doszedł ciężką pracą, często przypłaconą 
brakiem snu i czasu na przyjemności. Młody 
duchem, bo mimo, że znamy tatę ponad 20 lat, 
dla nas zawsze jest tym samym człowiekiem, 
jakim pamiętamy go z perspektywy dziecka - 
zabawnym, ciekawym świata, potrafiącym się 
dobrze bawić, ryzykować, próbować nowych 
rzeczy. Pomocny, bo gdy się go poprosi o po-
moc, nigdy nie odmawia. I nie dotyczy to tylko 
członków naszej rodziny, ale ludzi ogólnie. 

Jesteście już dorosłe. Z czym kojarzy Wam 
się dzieciństwo? 
Z naszymi wyjazdami na działkę nad jeziorem. 
Pakowaliśmy do samochodu dużo świeżych 
owoców i warzyw z ogródka dziadków, zabaw-
ki, śpiwory i wyjeżdżaliśmy na kilka dni z nasze-
go małego mieszkania w bloku. Nad jeziorem 
mieliśmy duży ogród, blisko były lasy i łąki, czyli 

wszystko to, czego brakowało nam na co dzień. 
To była świetna okazja, żeby spędzić czas na 
łonie natury, poczuć zapach świeżych kwiatów 
i koszonej trawy, usłyszeć śpiew ptaków i świst 
świerszczy, rozpalić nocą ognisko i cieszyć się 
spokojnym, wspólnie spędzonym czasem. 

Kto był lepszym kumplem do zabaw i psot: 
tata czy mama?
Jeśli chodzi o zabawę lalkami to zdecydowanie 
mama, ale do jazdy na rowerze, pływania, bu-
dowania szałasów i baz, czy chodzenia po drze-
wach nie było lepszego kompana niż tata. 

A kto trzymał rygor i dyscyplinę w domu?
To dość kontrowersyjna kwestia. Bo jeśliby za-
pytać tatę, to z pewnością stwierdziłby, że on. 
Ale tak naprawdę tata zdecydowanie bardziej 
nas rozpieszczał niż mama - na więcej nam po-
zwalał i szybciej odpuszczał. 

Czy rodzice starali się ukierunkować Was,  
jeśli chodzi o dalszą drogę kształcenia? 
Wskazywali, sugerowali? 
Dominika: – Zdecydowanie nie. Mam to szczę-
ście, że moi rodzice zawsze mnie wspierali we 
wszelkich moich pomysłach związanych z wła-
snym samorozwojem - od wyjazdów na tańce, 
pływalnię, po naukę gry na gitarze. Więc gdy im 
powiedziałam, że zamiast na studia prawnicze 
wybieram się na projektowanie ubioru i dzien-
nikarstwo, oni się ucieszyli i okazali mi zrozu-
mienie i wsparcie. Nigdy mnie pod tym kątem 
nie zawiedli. Wiedzą jaka jestem i nie próbują 
tego zmieniać. 
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Maria: – Jeżeli chodzi o mnie, to tata od naj-
młodszych lat zabierał mnie na budowy, byłam 
jego „asystentką” w terenie, dlatego zaczęłam 
dążyć do tego, żeby w przyszłości również zo-
stać inżynierem tak jak on i obecnie od dwóch 
lat jestem studentką politechniki na kierunku 
budownictwo. 

Co teraz lubicie robić razem z rodzicami, 
a jakie macie indywidualne pasje i zajęcia?
Ostatnio bardzo często całą rodziną gramy 
w scrabble. Razem z mamą gotujemy i czytamy 
książki, a z tatą chodzimy po górach. 
Dominika: – Jeśli chodzi o moje pasje to uwiel-
biam rysować, gotować, ćwiczyć jogę i biegać. 
Bardzo często też oglądam stare filmy (lata 60. 
i 70. to mój ulubiony okres) i kiedy tylko mam 
okazję biegam po muzeach ze sztuką współ-
czesną. 
Maria: – Od dziecka byłam związana ze spor-
tem, szczególnie interesują mnie sztuki walki, 
przez kilka lat trenowałam karate, a obecnie 
jest to boks tajski. W wolnym czasie najbardziej 
lubię czytać poradniki oraz książki o zdrowym 
żywieniu. 

Czy tata zmienił się, gdy został wójtem? Jak 
Wy przyjęłyście wynik wyborów?
Wcale na niego nie patrzymy jak na wójta, dla 

nas jest po prostu tatą. Nadal możemy na niego 
liczyć, gdy potrzebujemy wsparcia. Jest czasami 
przewrażliwiony jeśli chodzi o nasze zdrowie, 
zabawny, żądny przygód i chce czerpać z życia 
pełnymi garściami. Tak jak on nas, również my 
go wspieramy w jego działaniach. 
Dominika: Gdy dowiedziałam się, że został wój-
tem, cieszyłam się.
Maria: Nie chciałam, żeby startował i byłam 
temu przeciwna. Wiem, że swój zawód wyko-
nywał z pasją, a tym samym spełniał swoje ma-
rzenia z dzieciństwa. Mimo wszystko akceptuję 
jego wybór bo wiem, że jest to dalszy etap jego 
życia i realizuje plan, jaki sobie założył.  

Jakie wartości z Waszego domu rodzinne-
go chciałybyście kiedyś przekazać Waszym 
dzieciom? 
Przede wszystkim tolerancję i akceptację.  
Tak jak rodzice, będziemy się starać wspierać 
wybory naszych dzieci i nie zmieniać tego, kim 
są, tylko pomagać im rozkwitać, lepiej rozu-
mieć siebie  i  swoje uczucia. Będziemy dawać  
im dojść do głosu i starać się odpowiadać na 
wszelkie nurtujące ich pytania, tak jak my z na-
szymi rodzicami - bez tematów tabu. I przede 
wszystkim chciałybyśmy, żeby zawsze mogły 
na `nas liczyć, tak jak my możemy liczyć na na-
szych rodziców. 

Bez wizyty w USC
Elektroniczny odpis aktu cywilnego

21 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Cy-
fryzacji w ramach projektu Rozwój Systemu 
Rejestrów Państwowych POPC uruchomiło 
rozszerzoną wersję e-usługi, umożliwiającą 
wnioskowanie online o odpis aktu stanu cy-
wilnego. 

Do tej pory skorzy-
stało z niej ponad 110 
tysięcy osób. Dzięki 
tej usłudze odpis aktu 
stanu cywilnego moż-
na uzyskać od ręki  
w wersji elektronicz-
nej. Dokument jest 
generowany bezpo-
średnio z Systemu Re-
jestrów Państwowych 
(SRP), a następnie au-
tomatycznie przesyła-

ny na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. 
Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań 

podejmowanych w ramach projektu Rozwój 
Systemu Rejestrów Państwowych POPC. Więcej 
informacji na: 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis
-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa
-zgonu
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Zaczarowana przez książki
Ewa Staniszewska o pracy i swojej pasji

Ewa Staniszewska od początku wiedziała, że 
będzie pracowała z książkami. – Z dzieciństwa 
pamiętam wieczory z bajką. Moja mama 
codziennie czytała mi bajki Andersena 
i Perrault’a. Nie mogłam się tego doczekać – 
wspomina. Gdy kończyła pierwszą klasę mama, 
widząc jej zafascynowanie książkami, zapro-
wadziła małą Ewę do biblioteki. Tam otrzymała 
swoją kartę czytelniczą i … pokochała książki 
bezwarunkową miłością. – To była filia numer 
5, mieściła się w budynku dzisiejszego Ko-
nińskiego Domu Kultury. Pamiętam to jak 
dziś. Ogromne pomieszczenie i przesympa-
tyczna pani, która mnie oczarowała i wpro-
wadziła w świat książek. Uwielbiałam to 
miejsce, zapach, atmosferę, magię płynącą 
z książek – podkreśla bibliotekarka. I przyzna-
je, że raz w tygodniu pojawiała się w bibliotece. 

Gdy przyszedł czas podejmowania decyzji 
o życiu zawodowym Ewa Staniszewska nie za-
stanawiała się ani przez chwilę. Wybrała książki. 
– Wszak one towarzyszyły mi przez całe ży-
cie. Teraz myślę, że miłość do czytania prze-
jęłam od mamy. Ona wspominała, że często 
czytała przy świetle księżyca – opowiada 
pani Ewa.

Ewa Staniszewska rozpoczynała swoją pracę 
z czytelnikiem dorosłym. – To były przepięk-
ne czasy, do biblioteki ustawiały się kolejki. 
Szkoda, że tego dziś nie ma. Mój pierwszy 
dyrektor uświadomił mi, że czytelnicy ocze-
kują ode mnie ciepła, pomocy, szacunku. 
Każdy człowiek, który przychodzi do biblio-
teki, jest inny. Do każdego musimy mieć in-
dywidualne podejście, być niejako psycho-
logiem – tłumaczy.

Potem była praca w bibliotece Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ze stu-

dentami. – Zawsze się śmiałam, że studenci 
przychodzili do mnie z karteczkami, jak z re-
ceptami. Poszukiwanie im wiadomości do 
prac dyplomowych, licencjackich sprawiało 
mi ogromną przyjemność – wspomina pani 
Ewa.

Od 10 lat Ewa Staniszewska pracuje w bi-
bliotece w Kazimierzu Biskupim. – Tu czekał 
na mnie zarówno czytelnik dorosły, jak i naj-
młodsi. Zakochałam się w dzieciach. To ko-
chany, uśmiechnięty, wdzięczny odbiorca. 
Bardzo lubię spotkania z nimi. Rozmawia-
my, opowiadam im o mojej pracy, czytamy 
bajeczki. Bardzo często po takim spotkaniu 
maluszki do mnie wracają, bo zawsze zachę-
cam ich do odwiedzania biblioteki z rodzica-
mi – podkreśla.

A jakie książki czyta pani Ewa? – Tych prze-
czytanych przeze mnie książek jest wiele. 
Gdy zaczynałam pracę obiecałam sobie, że 
przeczytam wszystkie pozycje w bibliotece.  
Z biegiem lat zmienia się moje upodobanie 
czytelnicze. W pamięci zawsze jednak mam 
bajki, te czytane w dzieciństwie. Był czas, że 
czytałam poezję, dramat, różne dziedziny 
wiedzy. W tej chwili jest to himalaizm i litera-
tura obozowa. Czemu taka ciężka? Interesu-
je mnie człowiek i jego zachowanie w ekstre-
malnych sytuacjach – wyjaśnia bibliotekarka.

W maju obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza. 
– Zawód bibliotekarza jest wspaniały. Przy-
chodzę do pracy z ogromną przyjemnością, 
to moja pasja. Życzcie mi tylko uśmiechu 
moich czytelników, tych małych i tych du-
żych. To mi wystarczy – mówi Ewa Staniszewska. 

Ewa Staniszewska swoją przygodę z bi-
blioteką zaczynała…prawie 40 lat temu. Aż 
trudno w to uwierzyć, ale w przyszłym roku 
będzie obchodziła okrągły jubileusz swojej 
pracy zawodowej. Jak podkreśla praca jest 
jej pasją i nie mogłaby wyobrazić sobie lep-
szej. – Warto mieć marzenia i je spełniać – 
tłumaczy swoim czytelnikom bibliotekarka 
z Kazimierza Biskupiego.
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Biblioteka w okienku z sówką
Można znów wypożyczać książki

Wszyscy czekaliśmy na tę informację.  
Od 18 maja (poniedziałek) wznowiła pracę 
Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Biskupim. 
Książki można wypożyczać jednak tylko przez 
okienko. 

Do pracy wróciła kazimierska biblioteka, ale 
w związku z wprowadzonym na terenie Polski 
stanem zagrożenia epidemicznego książki moż-
na wypożyczać tylko w określony sposób. Co się 
zmieniło? Przede wszystkim miejsce wypożycze-
nia. Bibliotekarz obsługuje czytelników w spe-
cjalnie wydzielonej strefie, przez okno z charak-
terystyczną naklejoną sową na szybie. Nie można 
korzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

Inne są także godziny pracy Biblioteki Publicz-
nej w Kazimierzu Biskupim. Jest czynna od ponie-
działku do piątku od godziny 8.00 do 15.00.

 Książki najlepiej wcześniej zamówić telefo-

nicznie (tel. 63 241 11 
08) lub elektronicznie: 
biblioteka.kb@wp.pl. 
Jeśli nie ma takiej możli-
wości trzeba mieć przy-
gotowaną listę książek, 
które chce się wypoży-
czyć.

Czytelnik powinien 
mieć założoną masecz-
kę lub przyłbicę, ręka-
wiczki, zdezynfekować ręce wystawionym pły-
nem, a oddawane przez niego książki włożyć do 
specjalnie przygotowanych papierowych toreb. 
Zgodnie z przepisami, oddane zbiory, trafiają na 
pięciodniową kwarantannę.

Zbiory biblioteczne wypożyczane są na okres 
30 dni, w ilości 5-10 książek.

Radni obejrzeli remont
Z wizytą w GOK-u

Mimo trwającej epidemii radni pracu-
ją w komisjach. Członkowie Komisji Kultury 
i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony 
Zdrowia i Spraw Socjalnych odwiedzili Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Radni pracują w swoich komisjach sprawdza-
jąc systematycznie postępy prac prowadzonych 
na terenie naszej gminy. Ostatnio członkowie 
komisji: Aleksandra Nożewska (przewodnicząca), 
Bernard Szulc (zastępca) oraz Grzegorz Grobel-
ski, Paweł Moliński, Tomasz Szelewski i Hieronim 
Włodarczyk odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury 
w Kazimierzu Biskupim, gdzie trwają prace re-
montowe. Podczas wizyty skontro-
lowali zakres wykonywanych robót 
wewnątrz obiektu,jak i przeanali-
zowali prace które są jeszcze pla-
nowane. Z przedstawionego przez 
dyrektora GOK planu remontu mają 
jeszcze zostać pomalowane kory-
tarze, klatka schodowa, sala maga-
zynu oraz wymienione lampy na 
energooszczędne. – Największym 
obecnie utrudnieniem w funkcjo-
nowaniu obiektu jest brak łazien-
ki dla osób niepełnosprawnych, 
która w czasach obecnych jest 
standardem w budynkach tego 
typu – powiedział Jerzy Maciejew-
ski, dyrektor GOK.

Wszyscy radni zgodnie wyrazili opinię o ko-
nieczności dostosowania istniejącej części sani-
tarnej  dla osób niepełnosprawnych, tym bardziej 
że budynek posiada pochylnię i windę dla nich. 
Zdaniem radnych obiekt użyteczności publicznej 
powinien zapewniać możliwość korzystania z nie-
go wszystkim mieszkańcom i nie może posiadać 
żadnych barier, które to utrudniają, a tym bardziej 
jeżeli dotyczy to osób niepełnosprawnych. 

Nikt nie miał wątpliwości, że te prace są ko-
nieczne do wykonania, a dzięki remontowi po-
prawi się komfort uczestników imprez jak i dzieci 
uczęszczających na zajęcia

Radni obejrzeli prace, 
które wykonano w głównej hali widowiskowej
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Nowi kapłani i diakoni
Święcenia w klasztorze misjonarzy

16 maja trzech naszych współbraci wraz 
z bratem kamedułą z klasztoru w Bieniszewie 
otrzymało święcenia prezbiteratu i diakonatu. 
Na kapłanów zostali wyświęceni: diakon Mar-
cin Przystawski MSF i diakon Jan Sokołowski 
EC. Święcenia diakonatu otrzymali: kleryk 
Jacek Cieślak MSF oraz kleryk Wojciech Ferti-
kowski MSF. 

Na ten dzień kandydaci przygotowywali się 
przez kilka lat pobytu w seminarium. Często 
zmagali się z wieloma trudnościami i problema-
mi. Bezpośrednio przed samym dniem święceń 
kandydaci odbyli kilkudniowe rekolekcje. Tak 
relacjonuje je kleryk Wojciech: – Podczas reko-
lekcji, przed święceniami diakonatu, które 
przeżyłem ze swoimi współbraćmi w domu 
zakonnym w Bąblinie towarzyszyły mi słowa 
z Ewangelii świętego Jana: „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczy-
łem was na to, abyście szli i owoc przynosili” 
(J 15, 16). Te słowa Jezusa przez te kilka dni 
powtarzały się podczas czytań mszalnych, 
rekolekcji, czy osobistej lektury. Gdy patrzę 
wstecz na swoje życie to uświadamiam sobie, 
że to nie moja zasługa, że zostałem diakonem, 
ale przede wszystkim Jego dar i łaska. Zna-
łem wiele osób ze swojego miasta, z liceum, 
z podwórka, którzy byli ode mnie o wiele mą-
drzejsi, pobożniejsi, czy bardziej nadający się 

do kapłaństwa. Pan jednak zechciał wybrać  
właśnie mnie. Do końca życia pozostanie to 
dla mnie tajemnicą, ale jednocześnie wielkim 
wyróżnieniem i odpowiedzialnością. Dziękuję 
Bogu za to, że zechciał mnie powołać i powie-
rzam Świętej Rodzinie całą moją posługę.

Mszy świętej przewodniczył biskup włocław-
ski Alojzy Mering. W homilii przypominał o ka-
płaństwie jako posłudze Bogu i ludziom. Na uro-
czystości obecni byli również: Ksiądz Prowincjał 
Piotr Krupa i Ksiądz Wiceprowincjał Andrzej Tron 
ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny 
oraz przeor klasztoru Kamedułów w Bieniszewie 
ojciec Jakub Mućko.

Najbardziej wzruszającą chwilą była modlitwa 
wszystkich zgromadzonych przez wstawiennic-
two świętych, kiedy to kandydaci na diakonów 
i prezbiterów leżeli krzyżem na posadzce kościoła. 
Potem nastąpiło włożenie rąk biskupa i specjalna 
modlitwa, co było najważniejszym momentem 
udzielania święceń. Nowo wyświęceni diakoni 
otrzymali z rąk biskupa księgę Ewangelii, którą 
mają głosić, natomiast kapłani, po namaszczeniu 
ich rąk świętym olejem otrzymali chleb i wino – 
dary Eucharystyczne. 

Nowo wyświęceni są  powodem do radości 
i wdzięczności, najpierw Panu Bogu, który powo-
łuje i uzdalnia do służby Jemu samemu, dalej sa-
mym kandydatom, że odpowiedzieli hojnie i wiel-
kodusznie na wezwanie Boże oraz ich rodzicom, 
którzy ich wychowali i przekazali wiarę. Dziękuje-
my Panu Bogu za nowych kapłanów i diakonów.

Kleryk Daniel Szlaski

Święcenia kapłańskie: Od lewej stoją dk. Jacek Cieślak MSF, ks. Edmund Michalski MSF(rektor klasztoru w Kazimierzu B.),  
ks. Marcin Przystawski MSF(neoprezbiter), ks. bp Wisław Mering, o. Jan Sokołowski EC(neoprezbiter), dk. Wojciech Fertikowski MSF,  
ks. Piotr Krupa MSF(prowincjał MSF) i o. Jakub Mućko (przeor klasztoru w Bieniszewie)
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Dziecięca drużyna 
pomagać zaczyna 

Najmłodsi w mundurach

Od września 2019 roku, po kilkumiesięcz-
nej przerwie, ponownie przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim funkcjo-
nuje Dziecięca Drużyna Pożarnicza.  W chwili 
obecnej liczy blisko trzydzieścioro młodych 
druhów.

Opieką najmłodszych strażaków zajmują się 
druhny Sylwia Kudła oraz Anna Tomaszewska, 
ale w pomoc w prowadzeniu zajęć aktywnie 
włączają się  również pozostali członkowie ka-
zimierskiej jednostki. Wszystko po to, by zaję-
cia, które prowadzone są 
dwa razy w miesiącu, były 
dla członków drużyny jak 
najbardziej urozmaicone 
oraz zawierały elementy 
wiedzy z zakresu pożar-
nictwa.

W trakcie zajęć dzieci 
poznały już podstawowe 
zasady pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zazna-
jomiły się ze sprzętem,  
z którym pracuje ochot-

nicza straż pożarna, próbowały zaprezento-
wać podstawowe zasady musztry. Odbyły się 
już pierwsze treningi przygotowujące małych 
strażaków do udziału w zawodach dla najmłod-
szych druhów. Poza tym organizowane są dla 
najmłodszych uroczystości integrujące druży-
nę.  

Dziecięca drużyna pożarnicza ma przede 
wszystkim na celu edukację dzieci  z zakresu 
bezpieczeństwa i pomocy, ale również ma in-
tegrować najmłodszych, pobudzać do działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności i zachęcać 
do pozostania w szeregach ochotniczej straży 
pożarnej.

Dziecięca drużyna pożarnicza z Kazimierza Biskupiego

Wysokie kary 
za wypalanie traw

Strażacy mają pełne ręce roboty

Pomimo rozpropagowanej kampanii 
społecznej i zagrożenia suszą w lasach nasi 
strażacy nadal mają pełne ręce roboty. Wy-
palanie traw niestety wciąż jest „w modzie”. 
Specjalne pismo w tej sprawie skierował Ko-
mendant Miejski PSP w Koninie.

Komendant Miejski Państwowej Straży Po-
żarnej w Koninie przypomina o kampanii spo-
łecznej „STOP POŻAROM TRAW!”. Od 13 marca 
do 4 maja 2020 roku na terenie Konina i powia-
tu konińskiego odnotowano 225 pożarów traw 
i 41 pożarów w lasach. W większości przypad-
ków przyczyną powstania pożarów było pod-
palenie.

Niestety, powiat koniński jest niechlubny li-
derem, jeśli chodzi o pożary traw i lasów w całej 

Wielkopolsce. To na naszym terenie odnotowa-
no najwięcej takich zdarzeń. – W obecnym cza-
sie podpalanie traw jest naprawdę ogromną 
głupotą. – czytamy w piśmie bryg. Macieja Pi-
larskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Koni-
nie. 

Przypomnijmy, że wypalanie traw jest za-
bronione. Grożą za to wysokie kary, nawet do 
5 tysięcy złotych, a w przypadku zagrożenia ży-
cia lub mienia od roku do 10 lat pozbawienia 
wolności.
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Samorządowcy podarowali maseczki
W trosce o bezpieczeństwo

Kupiono nowy sprzęt 
Kosiarka dla PGKiM

O kolejny nowy sprzęt wzbogaciło się 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim. Tym 
razem tabor powiększył się o kosiarkę wysię-
gnikową.

Przypomnijmy, że 
w tym roku PGKiM 
zakupiło już między 
innymi zamiatarkę 
i śmieciarkę. Teraz 
spółka wzbogaciła się 
o kolejny sprzęt - ko-
siarkę wysięgnikową 
która została skon-
struowana do utrzy-
mywania zieleni przy 
drogach, na skarpach, 
wycinania krzaków 
i krzewów o średnicy 
dochodzącej do 40÷50 
mm. Nowa maszyna 

1500 maseczek 
ochronnych z ate-
stem trafiło do stra-
żaków, policjantów, 
lekarzy i pracowni-
ków poczty na tere-
nie naszej gminy.

W czasie pandemii 
maseczki ochronne są 
na wagę złota. Pomysł 
ich zakupu wyszedł 
od Grzegorza Grobel-
skiego, radnego gmi-
ny i strażaka. Do akcji 
przyłączyli się wójt 
gminy Kazimierz Bi-
skupi Grzegorz Macie-
jewski, zastępca wójta 
Barbara Łechtańska, 
przewodniczący Rady 
Gminy Kazimierz Bi-
skupi Arkadiusz Miel-

carek, radny powiatowy Radosław Kelm, dziesięciu radnych, dziewięciu 
sołtysów oraz członkini Koła Pałacowego Posada. 

Za zebrane pieniądze udało się zakupić 1500 maseczek, które trafiły 
do strażaków z OSP Kazimierz Biskupi, pracowników Poczty Polskiej w 
Kazimierzu Biskupim, pracowników przychodni w Kazimierzu Biskupim i 
policjantów z Komisariatu Policji w Golinie.

posiada wysięgnik o zasięgu 5,80 m umożliwia-
jący efektywną pracę w trudno dostępnych miej-
scach.  Powyższy zakup usprawni i przyspieszy 
prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem 
zieleni w pasach drogowych. Koszt zakupu nowe-
go sprzętu to 59 655 zł.
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Orlik zaprasza 
sportowców

Są pewne ograniczenia, ale…

Od 12 maja ponownie działa boisko wie-
lofunkcyjne  orlik w Kazimierzu Biskupim. 
Na razie można z niego korzystać w określo-
nych godzinach.

Obiekt funkcjonuje w poniedziałki, środy, 
piątki w godzinach od 14.00 do 18.00, wtorki, 
czwartki od 15.00 do 17.00 oraz w soboty w go-
dzinach od 15.00 do 20.00. Godziny pracy orlika 
mogą ulec zmianie. Z boisk korzystają zarówno 
grupy systematycznie trenujące daną dyscypli-
nę sportową, jak i osoby chcące przyjść się po-
ruszać w formie rekreacji. 

Przypomnijmy, że funkcjonowanie orli-
ka reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów 
określające zasady udostępniania stadionów 
i boisk sportowych w czasie pandemii wirusa 
COVID-19. Podstawową zasadą dopuszczają-
cą korzystanie z boisk jest ograniczenie liczby 
osób przebywających na obiekcie.  Limit doty-
czy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie 
dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. 
Jeżeli obiekt składa się z dwóch lub więcej bo-
isk to, zgodnie z  wytycznymi opublikowany-

mi na stronie Ministerstwa Sportu, na każdym 
z boisk może przebywać 14 osób plus dwóch 
trenerów. Ponieważ kazimierski orlik dysponuje 
trzema boiskami (piłka nożna, piłka koszykowa, 
piłka plażowa) na obiekcie w danym momencie  
mogą przebywać maksymalnie 42 osoby i sze-
ściu trenerów.

Osoby ćwiczące, wchodząc i opuszczając 
obiekt, są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Re-
komendowane jest zachowanie bezpiecznych 
odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas ak-
tywności. Nie ma też obowiązku zasłaniania 
ust i nosa. Ponadto osoby korzystające z boisk 
zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 
obiektu sportowego.

Wszystko zgodnie  
z przepisami

„Polonus” wrócił do treningów

Najpierw w sześcioosobowych grupach, 
a później w ponad dwa razy większych. 
Wszystko jednak zgodnie z przepisami. Star-
si i młodsi piłkarze „Polonusa” Kazimierz  
Biskupi wrócili do treningów.

Pierwsze, bo już 11 maja, wznowiły trenin-
gi dwie drużyny młodzieżowe „Polonusa” orlik  
i młodzik. Treningi odbywały się maksymalnie 
w  sześcioosobowych grupach. Od 18 maja tre-
ningi wznowiła  drużyna seniorów GKS. Rów-
nież od tego dnia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zajęcia odbywają się w czternasto-
osobowych grupach.

25 maja do treningu wróciła ekipa trampka-
rza, a najpóźniej, bo 1 czerwca, zajęcia rozpocz-
ną dwie najmłodsze drużyny „Polonusa”: żaków 
i skrzatów. 
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