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Grzegorz Grobelski, 
radny gminy Kazimierz Biskupi:

Ponieważ jestem wędkarzem zawsze wyjazdy łączę z wędkowaniem. 
Najczęściej są to wyjazdy nad morze, na dorsze. Jakiś czas temu jesz-
cze można było łowić te ryby. Wtedy wyjeżdżaliśmy razem z dziećmi. 
Dzięki temu synowie wciągnęli się w wędkarstwo. Teraz już jeżdżę tylko 
z żoną. Chociaż czasem zdarzają się większe wypady, gdy jadą z nami 
synowie ze swoimi żonami. Czyli wymarzony wyjazd to musi być port 
i kurty. A jeśli chodzi o wymarzony wyjazd to pewnie będą wymarzone 
wakacje mojej żony,w Grecji. Pewnie kiedyś tam pojedziemy. I przyznam 
się, że już sprawdzałem, czy można gdzieś w Grecji łowić. I okazało się,  
że można!   

Lidia Krzymińska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kazimierzu Biskupim

Będąc dzieckiem uwielbiałam spędzać wakacje u dziadków na wsi, 
wśród łąk pachnących kwiatami i pól pachnących zbożem. Początek wa-
kacji to zawsze były kolonie lub obóz. W ten sposób poznawałam prze-
piękne zakątki naszego kraju od morza po góry, które kocham do dziś 
i często do nich wracam. W dorosłym życiu wakacje są dla mnie nadal 
czymś wyjątkowym, czymś w rodzaju nagrody. Zarówno ja, jak i mąż, je-
steśmy osobami poświęcającymi dużo czasu na pracę, czasem sądzimy, 
że za dużo, ale oboje potrafimy też czerpać siły z odpoczynku – najlepiej 
wspólnego i poza domem. Dla nas wakacje to nie przebywanie w warun-
kach all inclusive, ale „odcięcie” głowy od obowiązków zawodowych. Po-
dróżujemy zazwyczaj po kraju, ponieważ jesteśmy zdania, że Polska jest 
cudownym miejscem na odpoczynek – mamy i morze, i jeziora, i góry. 
Mąż preferuje wypoczynek nad wodą, a dla mnie to właśnie góry są ulu-
bionym miejscem na relaks. Dlatego idziemy na kompromis i w ten spo-
sób jeden urlop spędzamy nad wodą, a kolejny w górach. W tym roku 
wybieramy się najpierw w rejon malowniczych Mazur, gdzie w gronie 
przyjaciół mamy nadzieję miło spędzić czas, a potem … w Sudety.

Adam Wiedera, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie

W czasie wakacji mam zawsze jedno stałe miejsce, do którego jeżdżę. 
To moje rodzinne strony – miasteczko Ujście między Chodzieżą, a Piłą. 
Zawsze chętnie i z ogromnym sentymentem tam jadę. Wracają wtedy 
przepiękne wspomnienia, pewne miejsca nadal kryją swoje tajemnice. 
Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie morze czy góry, to męska część mo-
jej rodziny stawia na aktywny wypoczynek, czyli górskie wycieczki. Nato-
miast ta piękniejsza część zawsze wybiera relaks nad morzem. Staramy 
się więc to pogodzić i idziemy na kompromis: raz są góry, raz morze. Ro-
bimy wszystko, byśmy chociaż kilka dni spędzili wszyscy razem. Bardzo 
lubię też pracę w ogródku. Wypoczywam pracując wśród roślin, a więc 
czas wolny od szkoły spędzam także wśród kwiatów i krzewów. 
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Nie tylko dla 
gier zespołowych

Budowa boiska w Posadzie

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni syntetycznej poluretanowej 
w parku w Posadzie. Będzie tam można grać 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, czy 
tenisa ziemnego. Jest też mini boisko do pił-
ki nożnej.

Boisko do gry jest o długości 22,0 m i sze-
rokości 12,0 m. Wokół niego zaprojektowana 
została strefa bezpieczeństwa o szerokości 2 m 
wzdłuż linii bocznych i 2 m za liniami bramko-
wymi i końcowymi. Boisko wyposażone zosta-
nie w bramki do piłki ręcznej, słupki wraz z siat-
ką do gry w tenisa, stojaki do koszykówki, słupki 

wraz z siatką do siatkówki oraz ławki i kosze na 
śmieci. Całość elementów montowana będzie 
w tulejach z możliwością demontażu. Koszt bu-
dowy boiska to 179 174,52 zł, gdzie z Funduszu 
Sołeckiego w roku 2019 przeznaczono kwotę 
37 000 zł, a w roku 2020 kwotę 28 000 zł. Nato-
miast z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 
kwotę w wysokości 114 174,52 zł. 

Miejsce łączące dwa sołectwa
Rozbudowa placu w Wieruszewie

Zakończono prace związane z budową 
placu rekreacyjnego w sołectwie Wieruszew. 
To inwestycja, która połączyła dwa sołec-
twa: Wieruszew i Władzimirów, które zdecy-
dowały się połączyć swoje środki finansowe 
z funduszu sołeckiego i od 2016 roku rozpo-
częły prace budowlane wraz z wkładem prac 
własnych.

Zakres robót objął zagospodarowanie tere-
nu na powierzchni prawie 0,4 ha w skład czego 
weszła budowa placu zabaw, siłowni plenero-
wej, boiska do piłki plażowej, zabudowa wiat 
rekreacyjnych, budowa ścieżek spacerowych, 
utworzenie terenów zielonych przez wyko-
nanie trawników, nasadzeń drzew i krzewów. 
Zamontowano także ławki, kosze na śmieci, ta-

blice informacyjne i małą ciekawostkę, nie spo-
tykaną w naszej gminie - budkę dla owadów. 
To ciekawe, interesujące, a co więcej miejsce 
atrakcyjne dla mieszkańców tych dwóch so-
łectw. Miejsce, gdzie można sobie nie tylko od-
począć, ale także aktywnie spędzić wolny czas.

Koszt budowy całego kompleksu wyniósł 
łącznie 313 712,20 zł. W roku 2016 z Fundu-
szu Sołeckiego Wieruszewa i Władzimirowa 
przeznaczono 44 171,07 zł a z budżetu gminy  
6 042,29 zł. Rok później nakłady z Funduszu  
Sołeckiego Wieruszewa i Władzimirowa wynio-
sły 44 875,00 zł, a w 2018 - 50 255,07 zł, a z bu-
dżetu gminy 5 500,00 zł. W roku 2019 z Fundu-
szu Sołeckiego Władzimirowa przeznaczono  
25 696,46 zł, a w tym roku z Funduszu Sołec-
kiego Wieruszewa i Władzimirowa wydano  
47 000,00 zł a z budżetu gminy 90 172,31 zł. 

W czerwcu odebrano prace na placu rekreacyjnym w Wieruszewie. Na zdjęciu władze samorządowe i wykonawcy prac.
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Są pieniądze dla seniorów
Wsparcie od wojewody wielkopolskiego

72 tysiące złotych otrzymał Dzienny Dom 
„Senior+” w Kazimierzu Biskupim na swoje 
funkcjonowanie. Pieniądze pochodzą z Rzą-
dowego Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015-2020 – Edycja 2020 Moduł II – 
Zapewnienie funkcjonowania placówki Se-
nior+. We wtorek (26 maja) wicewojewoda 
wielkopolski Aneta Niestrawska i wójt gmi-
ny Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski 
podpisali umowę na przekazanie środków.

Celem strategicznym programu jest zwięk-
szenie aktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym seniorów (osób w wieku 60+ nieak-
tywnych zawodowo). 

Nasi seniorzy w trak-
cie pobytu mają zajęcia 
plastyczne, muzyczne, 
teatralne i kulinarne, 
zajęcia z rehabilitantem 
i gimnastykę. W trakcie 
podpisywania umowy 
wójt Grzegorz Macie-
jewski podkreślał, jak 
ważne jest wsparcie lo-
kalnych samorządów 
w opiece nad najstar-
szymi mieszkańcami. – 
Bardzo się cieszymy, 
że nasi seniorzy mają 
do wyboru szeroki wa-

chlarz różnych zajęć. Dzięki pomocy woje-
wództwa wielkopolskiego jesteśmy w stanie 
zapewnić im to, co najlepsze. – mówił wójt.

O tym, że samorząd Wielkopolski i rząd sta-
wiają na rodzinę mówiła wicewojewoda wiel-
kopolski Aneta Niestrawska. – Jest to istotne 
i ważne, że możemy tworzyć takie miejsca 
i je dofinansowywać. Polityka społeczna jest 
priorytetem naszego rządu. W jej ramach 
realizujemy program rządowy Senior+, 
który dla Wielkopolski w latach 2015-2020 
przyniósł 19 milionów złotych. Niech te pie-
niądze służą seniorom, powodują, by byli 
w tym miejscu szczęśliwi i aktywizowali się 
społecznie – podkreślała. 

Niebawem zakończenie prac
Budowa wodociągu w Dobrosołowie 

Prace związane z budową wodociągu w Dobrosołowie 
idą zgodnie z założonym planem. Kontynuujemy rozpo-
częte prace z 2019 roku, przygotowując tym samym in-
frastrukturę wodociągową pod planowaną w przyszłości 
przebudowę drogi powiatowej.

W tym roku realizowany jest etap drugi i trzeci inwestycji, 
co zakończy w całości zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu 
w Dobrosołowie”. W ramach etapu II wykonana została sieć wo-
dociągowa na długości 825,3 m. Niedawno wykonawca przy-
stąpił do realizacji etapu III obejmującego budowę sieci wodo-
ciągowej na długości 955,5 m.

Wartość całej inwestycji wynosi  650 797,73 zł, a roboty re-
alizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Sp. z o.o. Kazimierz Biskupi. Podczas realizacji zadania 
przyjęto nową technologię wykonywania robót, polegającą na 
montażu wodociągu przy zastosowaniu przewiertu sterowanego. Pozwoliło to na pozostawienie 
istniejących nawierzchni w taki sposób, aby jak najmniej wykonywać rozbiórek i odtworzeń na-
wierzchni jezdni i chodników. Przewiert sterowany wykonano na długości ok. 1150 m. Na pozosta-
łej części wodociąg montowany będzie w wykopie otwartym.

Budowa wodociągu w Dobrosołowie 
przebiega zgodnie z planem

Stoją od lewej: poseł na sejm RP Leszek Galemba, wicewojewoda wielkopolski 
Aneta Niestrawska i wójt gminy Grzegorz Maciejewski
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Egzamin w czasach pandemii
Klasy ósme pisały testy

Prawie setka uczniów klas ósmych zda-
wała egzaminy kończące naukę w szkole 
podstawowej. Trzydniowy maraton egzami-
nacyjny we wszystkich szkołach na terenie 
naszej gminy przebiegł bez problemu.

Przypomnijmy, że uczniowie klas ósmych 
zdawali egzamin z trzech przedmiotów. Naj-
pierw był język polski, dzień później – matema-
tyka, a czwartek należał do języka angielskiego. 
Ze względu na pandemię egzamin wyglądał 
inaczej, niż zawsze. Grupy przychodziły na wy-
znaczone godziny. Dzieci musiały mieć masecz-
ki, przed wejściem do szkoły była im także mie-
rzona temperatura.   

Najwięcej uczniów, bo 54, podeszło do eg-
zaminu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kazimierzu Biskupim. – Widać było, że dzieci 
były zestresowane. Na szczęście tylko na po-
czątku. Później już się rozluźniły – mówi dy-
rektor Barbara Antczak. – Większość jest zda-
nia, że egzamin był łatwiejszy, niż próbny. 
Z języka anielskiego wielu uczniów wycho-
dziło przed wyznaczonym czasem – dodaje. 
Problemu z procedurami nie było także w Ze-

spole Szkolno – Przedszkolnym w Sokółkach. 
23 uczniów ze spokojem mogło napisać egza-
min. – Na pewno wszyscy byli zdenerwowa-
ni. Za nami kilka miesięcy zdalnej nauki, to 
też ma znaczenie – podkreśla dyrektor Eweli-
na Nowicka. – Dzieci twierdzą, że tematy nie 
były trudne i to nas cieszy.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobro-
sołowie do egzaminu podeszło 13 ósmoklasi-
stów. – Atmosfera była spokojna, dzieci były 
doskonale przygotowane, miały maseczki, 
zachowywały wymaganą odległość. Opinie 
co do samych testów są różne. Dla jednego 
matematyka była łatwiejsza, dla drugiego 
język polski – tłumaczy dyrektor Liliana Bryl. 
Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kozarzewie egzamin zdawało 4 uczniów. 
I jak zapewnia dyrektor Adam Wiedera wszyst-
ko przebiegło bez problemów. – Najbardziej 
stresujący był pierwszy dzień. Później już 
dzieci wiedziały, co je czeka – dodaje.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają pod 
koniec lipca.

W sali zachowane były odległości między stolikami
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Najważniejszy zawsze jest człowiek
Iwona Koralewska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dlaczego zdecydowała się kandydować 
na radną? Co robi w wolnych chwilach i jakie 
ma plany na przyszłość? Czy polityka, na-
wet ta lokalna, jest dla kobiety? Zapraszam 
na rozmowę z Iwoną Koralewską, wiceprze-
wodniczącą Rady Gminy Kazimierz Biskupi

Jaką osobą jest wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy? Spokojną, zrównoważoną, czy ra-
czej wybuchową?

Spokojną, zrównoważoną. Tak poza tym 
skromna, kulturalna i gościnna. Z natury jestem 
silna, ale jednocześnie wrażliwa. Otwarta i przy-
jaźnie nastawiona na relacje z innymi ludźmi.

Wybuchowa – nie, raczej ambitna. Wyzna-
czam zawsze jasne cele i z upartością dążę do 
ich realizacji. Staram się z uśmiechem i pozy-
tywnym nastawieniem rozwiązywać problemy.

W jaki sposób trafiła Pani do polityki? Dla-
czego zdecydowała się Pani wziąć udział 
w wyborach?

Pamiętam ten dzień, jakby to było wczo-
raj…. Rok 2014, ostatni tydzień do zgłaszania 
kandydatury, przypadkowo dowiaduję się, że 
jest wolne miejsce, aby kandydować na rad-
nego z mojego okręgu. Z silnym wsparciem 
najbliższych osób oraz poparciem znajomych, 
decyzja była spontaniczna, ale zdecydowana – 
zgodziłam się, zostałam wybrana przez miesz-
kańców z Okręgu Nr 14 na radną Gminy Kazi-
mierz Biskupi w kadencji 2014-2018. 

Jako młoda, energiczna i wykształcona oso-
ba chętnie podjęłam nowe wyzwanie. Było 
to dla mnie nowe doświadczenie, a zarazem 
duża odpowiedzialność reprezentować swoich 
mieszkańców w Radzie Gminy Kazimierz Bisku-
pi. Chętnie angażowałam się społecznie, bra-
łam udział w organizowanych zbiórkach chary-
tatywnych i pomagałam potrzebującym. Praca 
w radzie sprawia mi satysfakcję, chętnie dzia-
łam dla dobra mieszkańców. W poprzedniej 
kadencji udało mi się rozpocząć kilka zadań, 
związanych z infrastrukturą drogową - budową 
chodników czy dróg gminnych w miejscowo-
ści Bielawy i Wola Łaszczowa. Dlatego, konty-
nuując rozpoczęte zadania inwestycyjne, po-
stanowiłam kandydować w kolejnej kadencji. 

Mimo konkurencji, mieszkańcy jeszcze z więk-
szą frekwencją zagłosowali na mnie, wybierając 
mnie ponownie na radną Gminy Kazimierz Bi-
skupi na kadencję 2018-2023. Było to dla mnie 
duże wyróżnienie, ale także docenienie moich 
starań. Jestem bardzo wdzięczna swoim miesz-
kańcom za okazanie i obdarzenie mnie zaufa-
niem. 

Dlaczego zdecydowałam się kandydować 
do Rady Gminy? Z założeniem, by jak najlepiej 
służyć gminie i jej mieszkańcom. By podejmo-
wać decyzje i działania, które będą zgodne 
z moim sumieniem i wiedzą. Dla mnie najważ-
niejszy jest człowiek i to, by każdy, kto zwróci 
się do mnie z problemem lub poprosi o pomoc 
nie czuł się odrzucony. Jestem zawsze dyspozy-
cyjna i otwarta na spotkania z mieszkańcami. 
Można w każdej chwili, w razie pytań, czy wnio-
sków kontaktować się ze mną telefonicznie.

Iwona Koralewska z mężem Łukaszem 

i synami: Sebastianem i Albertem
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Radna to dla mnie... Proszę dokończyć zda-
nie.

Radna to dla mnie funkcja społeczna, wyma-
gająca niekiedy poświęcenia i spełnienia obo-
wiązku wyborczego względem społeczności 
lokalnej, a zarazem duża odpowiedzialność re-
prezentowania swoich mieszkańców w Radzie 
Gminy Kazimierz Biskupi. Obowiązki radnej są 
dla mnie priorytetowe, staram się z pełnym za-
angażowaniem dbać o dobro swoich mieszkań-
ców i utrzymywać stałe więzi z nimi oraz ich or-
ganizacjami. Przekazuję i zgłaszam ich prośby, 
a także wnioski do organu wykonawczego oraz 
na posiedzeniach stałych komisji, w celu pozy-
tywnego zaopiniowania i zrealizowania ich po-
stulatów. Godnie i odpowiedzialnie reprezen-
tuję swoich mieszkańców, zgodnie z zasadą, 
która powinna przyświecać służbie społecznej: 
Pro publico bono – dla dobra publicznego.

Jakie najważniejsze zadania stawia sobie 
Pani przed sobą? Mam tu na myśli pracę 
w Radzie Gminy.

Najważniejszym zadaniem dla mnie jest do-
bro lokalnej i całej wspólnoty samorządowej. 
Jako organ stanowiący i kontrolny w Radzie 
Gminy Kazimierz Biskupi stawiam na zgodną 
i sprawiedliwą współpracę na rzecz podejmo-
wania słusznych i sprawiedliwych decyzji dla 
dobra wszystkich mieszkańców. Priorytetem 
jest także podejmowanie pozytywnych decyzji 
na temat pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
naszej gminy. Chciałabym, aby prace w Radzie 
Gminy przebiegały sprawiedliwie bez fawo-
ryzowania innych osób i okręgów. Aby każdy 
godnie reprezentował swoich wyborców i aby 
wnioski mieszkańców, szczególnie tych, którzy 
czekają na realizację swoich zadań od wielu lat, 
zostały w końcu zrealizowane.

Przed nami wakacje. W jaki sposób Pani wy-
poczywa?

Czas wakacji to czas odpoczynku i relaksu. 
Każdy z nas czeka z niecierpliwością na zapla-
nowany urlop wakacyjny, aby spędzić go ze 
swoimi najbliższymi. Już w ubiegłym roku za-
planowałam wczasy zagraniczne z rodziną. 
Niestety w dzisiejszym czasie pandemii, plany 
będą musiały ulec zmianie. Zawsze chętnie 
w okresie urlopowym wypoczywam i relaksuję 
się nad morzem, lubię też spędzać czas w gó-
rach i zdobywać szczyty. 

Przy okazji wszystkim mieszkańcom gminy 
Kazimierz Biskupi życzę bezpiecznych, słonecz-
nych i przede wszystkim zdrowych wakacji.

 
A co robi Pani w wolnych chwilach, jeśli takie 
oczywiście są.

– Mam wrażenie, że coraz częściej żyjemy 
w ciągłym biegu, dlatego tego czasu wolnego 
jest niewiele. Oprócz pełnienia funkcji radnej 
Gminy Kazimierz Biskupi, pracuję zawodowo 
w Urzędzie Miejskim w Koninie, w Wydziale Bu-

dżetu. Poza tym w wolnej 
chwili spędzam czas w ogro-
dzie i ze swoją kochaną ro-
dzinką. Często spędzamy 
czas na świeżym powietrzu, 
gramy w piłkę siatkową lub 
koszykówkę, a niekiedy róż-
ne gry planszowe np. „Biz-
nes po polsku”. Mieszkamy 
w urokliwym miejscu przy 
Rezerwacie Przyrody „So-
kółki”, dlatego lubimy też 
w wolnych chwilach wspól-
ne spacery i wyjazdy rowe-
rowe. Poza aktywnością fi-
zyczną lubię spędzać wolny 
czas w kuchni, spełniając się 
kulinarnie.
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Każdy motocykl ma duszę
Roman Woźniak o swoich zainteresowaniach

Kilkadziesiąt motocykli z różnych okre-
sów. Stare żelazka, jeszcze z duszą. Maszyny 
do pisania i wiertarki na korbkę. Drewniane 
narty z lat 20-tych. To wszystko można zna-
leźć w zbiorach Romana Woźniaka. Radny 
gminy Kazimierz Biskupi i sołtys Dobrosoło-
wa ma wyjątkowe hobby. I to on rozpoczyna 
cykl wywiadów z ludźmi z pasją. 

Stare rzeczy zaczęły pojawiać się u Romana 
Woźniaka po 1989 roku. – Pomyślałem sobie, 
że trzeba zostawić dla potomności przed-
mioty z PRL-u. Mały szacunek dla tego, co 
zostało. Po 1989 roku te rzeczy były wywo-
żone na złom. Trafiły się zabytkowe pompki, 
wiertarki i szlifierki ręczne, stare maszyny 
do pisania, radioodbiorniki, żelazka na du-
sze, samowary. Nawet przedwojenne narty 
drewniane, zdobyłem je, bo były już na wy-
rzucenie – wylicza pan Roman. 

Zdarza się, że kolekcje pana Romana przy-
chodzą oglądać dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrosołowie. – Tłumaczyłem im do czego 
służył dany sprzęt. Byli zaciekawieni i zdu-
mieni, że w ogóle coś takiego było i ludzie 
tego używali – mówi radny.

Najważniejszą część pasji pana Romana sta-

LUDZIE Z PASJĄ

nowią jednak motocykle. Jest ich mnóstwo. 
Część jest sprawna, pozostałe jeszcze wyma-
gają pracy. Zaczęło się od popularnego „ko-
marka”. – Potem była wymarzona WSK 150, 
w 1987 roku. Na tamte czasy to było cudo, 
nowy, sprowadzony z salonu. To tak, jakbym 
mercedesa przyprowadził. Ludzie przycho-
dzili oglądać. Do dziś ten motocykl mam, 
jest sprawny. Z nim wiąże się pewna cieka-
wostka. Jak już wspomniałem przywiozłem 
ją z salonu z Warszawy. Uwaga…pociągiem. 
Pociąg stał już na peronie, a więc zjechałem 
po schodach prowadzących do niego... mo-
tocyklem. Bo oczywiście byłem już spóźnio-
ny. Nie było już czasu szukać miejsca, gdzie 
nim zjechać. Na szczęście schody nie działa-
ły – wspomina.

Lata 80-te i 90-te to był „boom” na samocho-
dy z zachodu, a motocykle poszły w niepamięć. 
Wyrzucane były na złom. Pan Roman zbierał 
więc, szukał. Teraz jego kolekcja wynosi oko-
ło 50 sztuk. Najstarszy z nich pochodzi z 1948 
roku. – Część z kolekcji jest sprawna. Jak mi 
pozwalają finanse staram się je naprawić. 
Wszystkich się nie uda, bo koszt wyremon-
towania jednej maszyny to nawet 5, 6 tysię-
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cy złotych. Z każdym jednak motocyklem się 
utożsamiam – tłumaczy.

Są jeszcze motocykle, które pan Roman 
chciałby mieć w swojej kolekcji. Chociaż przy-
znaje się, że przeszedł „terapię” i już nie kupu-
je wszystkich marek, które mu się podobają.  
– Marzę o iżu 49, to motocykl oparty na nie-
mieckiej produkcji. Tego jeszcze kupię, je-
stem tego pewny. Trochę ogranicza mnie już 
brak miejsca – wyjaśnia. 

Sołtys Dobrosołowa jeździ także na wiele 
zlotów, rajdów, bazary motocyklowe. – Przez 
motocykle poznaje się wiele ludzi. Wymie-
niamy doświadczenie, opowiadamy sobie 
różne historie. Jak się przyjedzie moto-
cyklem zabytkowym od razu pytają skąd 
masz, jak go zrobiłeś. Motocykle łączą. Jeż-
dżę, lubię jeździć, to moja pasja. Życzcie mi 
wytrwałości w pasji i szerokości – dodaje. 

Chcą nawiązać do tradycji
Powstało Stowarzyszenie Strzeleckie „Sokół”

Chcą propagować postawy patriotyczne, 
zachęcać do strzelania sportowego, eduko-
wać młodzież i nawiązać do tradycji. Mowa 
o Stowarzyszeniu Strzeleckim „Sokół”, które 
powstało na terenie Kazimierza Biskupiego.

Najstarsi mieszkańcy gminy Kazimierz Bisku-
pi pamiętają, że strzelectwo było tu obecne od 
dawna. Jeszcze pod egidą Ligii Obrony Kraju 
wielu pasjonatów spotykało się na strzelnicy, 
brało udział w zawodach i zdobywało wiele 
nagród. Do tej chlubnej tradycji chcą nawiązać 
członkowie nowego stowarzyszenia „Sokół”. 

– Chcemy reaktywować kulturę strzelecką 
w gminie. Marzy nam się, by strzelnica po-
nownie tętniła życiem – mówi Paweł Tyrański, 
prezes stowarzyszenia.

W skład zarządu Stowarzyszenia Strzeleckie-
go „Sokół” wchodzą jeszcze: Janusz Kwiatkow-
ski – wiceprezes oraz Alicja Boruszczak – sekre-
tarz. „Sokół” liczy w tej chwili około 25 członków, 
ale nadal czeka na wszystkich chętnych. W pla-
nach jest utworzenie sekcji młodzieżowej (od 
14 roku życia). Więcej informacji na ten temat 
udziela prezes Paweł Tyrański, tel. 608 716 126.

Janusz Kwiatkowski, wiceprezes stowarzyszenia „Sokół”, prezentuje puchary zdobyte przez koło strzeleckie  
z Kazimierza Biskupiego
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Grał nawet z Andreą Bocellim
Szymon Wieczorkiewicz, instruktor z GOK-u

Od dziesięciu lat tworzy kazimierski Big 
Band. Co jakiś czas w zespole pojawiają się 
nowe twarze, ale on ciągle zostaje. Pisze 
aranżacje, prowadzi zajęcia z dziećmi, jeździ 
na koncerty. Szymon Wieczorkiewicz – in-
struktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Ka-
zimierzu Biskupim, basista, który grał nawet 
z Andreą Bocellim.

Pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazi-
mierzu Biskupim rozpoczął dziesięć lat temu. 
Tuż po studiach. – Stworzyliśmy duży zespół 
instrumentalny składający się najpierw tyl-
ko z mieszkańców Kazimierza Biskupiego. 
Tak powstał nasz Big Band – opowiada Szy-
mon Wieczorkiewicz. – Gdy do mnie przyszły, 
to były dzieci. Kacper Wolski grał na perku-
sji, miał 8 lat. Tobiasz Nierychły zapisał się 
na gitarę basową, miał wtedy 7 lat. Pamię-
tam malutkie dziewczynki: Marta Żak, czy 
Michalina Krysztofowicz. Dawid Manuszak, 
czy Damian Rapeła – wylicza instruktor.

Oczywiście skład Big Bandu się zmienia.  
– Muzycy dorastają, wyjeżdżają na studia. 
Ten zespół to takie moje małe dziecko. Po-
kazał mi, że jako muzyk muszę dostosować 
swoje ambicje i plany do tempa tych mło-
dych ludzi. Dla nich muzyka jest przyjemno-
ścią. Oni mają wyjść po próbie i powiedzieć, 
to było to, co chciałem. A koncert ma im spra-
wiać radość – mówi Szymon Wieczorkiewicz.

Instruktor z GOK ma na swoim koncie wie-
le sukcesów. Ostatnio otrzymał tytuł najlep-
szego instrumentalisty na 24. Ogólnopolskim 
Big Band Festiwalu w Nowym Tomyślu. – Z big 
bandem z Nowego Tomyśla zajęliśmy drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej. Pomimo 
słabszej kondycji, zdobyłem nagrodę. To 
dla mnie było ogromne wyróżnienie. Taka 
nagroda podbudowuje instrumentalistę. 
Umiejscowiła mnie w bibliotece tego fe-
stiwalu. Nagroda jest dla mnie zawsze su-
biektywna, każdy muzyk odbiera ją inaczej. 
W komisji konkursowej był Jan Ptaszyn Wró-
blewski, Piotr Kałużny – doskonali jazzmani 
polscy. Im spodobała się moja muzyka i to 
jest dla mnie ważne – podkreśla Szymon.

Talent Szymona docenił także marszałek 
województwa wielkopolskiego. Otrzymał sty-
pendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury. – Trzeba było złożyć konspekt na 
przedsięwzięcie muzyczne na terenie wo-

jewództwa wielkopolskiego. Napisałem 
projekt w oparciu o muzykę Alain’a Carona 
oraz Johna Patitucciego – gigantów współ-
czesnego jazzu. Lata 70-te do współczesno-
ści. Projekt zakłada współpracę muzyków 
z Poznania, Konina, Nowego Tomyśla. Je-
stem autorem aranżacji, mamy w planach 
kilka koncertów – opowiada instruktor.

Szymon Wieczorkiewicz ma na swoim kon-
cie koncerty z wieloma znanymi muzykami. – 
Każdy koncert z artystą to dla mnie coś wy-
jątkowego. Do najwspanialszych zaliczę ten 
z Andreą Bociellim podczas stulecia Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Byłem zaproszonym muzykiem, kontraba-
sistą. Koncertowałem też z Andreą Tofanel-
lim, trębaczem z zespołu Michaela Buble czy 
Poznańską Orkiestrą Symfoniczną w Belgii. 
To potężne projekcje widowiskowe. Była też 
Kajah, Izabela Trojanowska, Skaldowie, Woj-
tek Cugowski, czy Karol Nepelski - najwybit-
niejszy w Polsce uczeń Krzysztofa Penderec-
kiego – wylicza instruktor.

Czego życzyć instruktorowi? – Chciałbym, 
żebyśmy po pandemii potrafili docenić kul-
turę lokalną, a nie tylko najwyższą. To za 50 
tysięcy nie musi być elektryzujące. Można 
na imprezę zaprosić lokalną młodzież i spra-
wić, by wszyscy byli szczęśliwi. Życzmy so-
bie więc wszyscy normalności, bez wyścigu 
szczurów – mówi Szymon Wieczorkiewicz.



11

Kombi i After Party zagrają na lotnisku
Znamy już gwiazdy Dni Kazimierza 2021

Drugi weekend czerwca miał należeć do 
mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi. Po 
raz kolejny wszyscy mieliśmy się bawić na 
Dniach Kazimierza Biskupiego. Z powodu 
pandemii wszystkie imprezy masowe zosta-
ły jednak odwołane. Zapewniamy Państwa 
jednak, że za rok będzie na Was czekać mnó-
stwo atrakcji.

Z powodu pandemii koronawirusa odwoła-
no wszystkie imprezy z udziałem publiczności. 
Nie odbyły się zaplanowane na 13 i 14 czerwca 
Dni Kazimierza Biskupiego. Gośćmi tegorocz-
nego święta gminy miały być zespoły Kombi 

i After Party. Dzięki staraniom Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kazimierzu Biskupim i przychylno-
ści władz gminy udało się zakontraktować oba 
zespoły na kolejny rok.

W drugi weekend czerwca 2021 roku – 12 i 13 
– na scenie w Kazimierzu Biskupim zaprezentu-
je się więc legendarny zespól Kombi z Grzego-
rzem Skawińskim oraz discopolowy After Party. 
Nie zabraknie także występów zespołów dzia-
łających w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazi-
mierzu Biskupim. Już teraz warto zapisać sobie 
te daty w kalendarzu!

Nagrywali teledysk 
w parku

Kapela Podwórkowa Z Kopyta w konkursie

Kapela Podwórkowa Z Kopyta, działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimie-
rzu Biskupim, po raz kolejny bierze udział  
w Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Miej-
skiego w Piotrkowie Trybunalskim. Szesna-
sta edycja, ze względu na pandemię korona-
wirusa, ma wyjątkowy charakter.

 Ze względu na pandemię kapele biorące 
udział w festiwalu wysyłają utwory konkursowe 
w wersji elektronicznej. Nasza kapela teledy-
sk nagrywała oczywiście w Parku Kulturowym  
w Kazimierzu Biskupim. Teraz materiał oceni 
jury. Nagrania nadesłane na konkurs będzie 
można również obejrzeć w internecie i głoso-
wać na wybrany przez siebie utwór. W ten spo-
sób zostanie przyznana nagroda publiczności. 

Przypomnijmy, że nasza kapela wielokrotnie 
zdobywała laury w Piotrkowie Trybunalskim. 
Mocno trzymamy kciuki, by w tym roku rów-
nież się udało.
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Po raz trzeci w Kazimierzu Biskupim
Ksiądz Edmund Michalski MSF został rektorem

Ksiądz Edmund Michalski MSF jest rek-
torem Wyższego Seminarium Duchownego 
Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu 
Biskupim. Artykuł przedstawia trzy okresy 
w życiu ks. rektora, gdy miał przyjemność 
spotkać się z tą miejscowością, jej miesz-
kańcami i seminarium. – Współpraca z ludź-
mi, ich zaangażowanie, ich zatroskanie są 
dla mnie bardzo ważne. Jestem im za to 
wdzięczny – mówi kapłan.

Przygoda ks. Edmunda MSF z Kazimierzem 
Biskupim rozpoczęła się 42 lata temu, w czerw-
cu 1978 roku. Jako młody chłopak po matu-
rze przyjechał pociągiem do Seminarium MSF 
w Kazimierzu. Z uśmiechem na twarzy wspomi-
na, jak długo musiał iść, aby dojść na miejsce. 
Stacja kolejowa była bardzo oddalona od Ka-
zimierza, prawie pod Kleczewem! To pierwsze 
spotkanie było krótkie, kilkudniowe.

W latach 1979-1985 Edmund Michalski MSF 
był klerykiem WSD w Kazimierzu. To był dla nie-
go bardzo ważny okres, nawiązał on wtedy licz-
ne i trwałe znajomości z mieszkańcami. Przez 
lata był opiekunem licznej grupy ministrantów, 
którzy pomogli mu lepiej poznać ludzi z tej oko-
licy. Organizował dla nich pielgrzymki i obozy, 
do których z przyjemnością wraca pamięcią. 
Z wdzięcznością i szacunkiem stwierdza, że 
dzieci ministrantów, którymi się opiekował, 

poszły w ślady rodziców i są obecnie ministran-
tami. Niektórzy z jego podopiecznych to już… 
dziadkowie.

Kolejny raz ks. Edmund MSF przybył w te 
strony z Rzymu, by objąć funkcję ekonoma se-
minarium w latach 1992-1995. Był to czas wiel-
kich przemian politycznych i ekonomicznych 
w Polsce po odzyskaniu wolności. – Mimo wiel-
kich trudności, w tym czasie nie brakowało 
życzliwych ludzi, którzy solidarnie wspierali 
misjonarzy duchowo i materialnie, za co je-
stem im bardzo wdzięczny – mówi kapłan.

Obecnie po 24 latach pracy za granicą, 
w Rzymie, z czego 12 lat jako Generał Zgroma-
dzenia MSF, przybył do seminarium jako rektor. 
– Tu zawsze czułem się jak w moim rodzin-
nym miasteczku, wiele starych znajomości 
utrzymałem, a inne po latach odżywają, co 
mnie bardzo raduje. Jako generał MSF od-
wiedziłem każdego Misjonarza Świętej Ro-
dziny na całym świecie i byłem w 24 krajach! 
Cieszę się, że Pan Bóg tak mną kierował, że 
po 24 latach w świecie wróciłem w ojczy-
ste strony. To niesamowite, że w tym miej-
scu, które tak bardzo się rozwija, pięknieje, 
po prostu zmienia się, ludzie pozostają tak 
samo wierni, pomocni, życzliwi i zatroskani 
o nasz klasztor. Niech Pan Bóg wam błogo-
sławi – mówi kapłan.

kleryk Karol Lipkowski MSF
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Okienko z sówką
Bije rekordy popularności

Doskonale odnaleźli się w nowej rzeczy-
wistości czytelnicy Biblioteki Publicznej 
w Kazimierzu Biskupim.  Pomimo pande-
mii licznie odwiedzają „okienko z sówką”. 
Najmłodsi i ci starsi podkreślają, że bez 
książek nie mogą żyć.

Od maja czytelnicy kazimierskiej biblio-
teki mogą wypożyczać książki w tzw. „okien-
ku z sówką”. Bibliotekarka Ewa Staniszew-
ska, z zachowaniem wszelkich wymaganych 
przez GIS środków, dba o to, by każdy w kom-
fortowy sposób mógł wypożyczyć wybrane 
przez siebie książki. Jak to zrobić? Wystarczy 
podejść do okienka (od godz.8.00 do 15.00) 
i poprosić o wybrane pozycje.

Dla dzieci jest przygotowana specjalna dra-
binka biblioteczna. Dzięki niej mali czytelnicy 
bez problemu zobaczą wyłożone na parape-
cie książki. – Cieszę się, że maluchy dosko-
nale odnalazły się w nowej rzeczywistości. 
Z uśmiechem, pełni radości przychodzą do 
mojego okienka. Ich uśmiech i zadowole-
nie to dla mnie najlepsza nagroda – mówi 
Ewa Staniszewska.

A co dzieje się z oddawanymi przez czytel-
ników książkami? – Wkładają je do specjal-
nie przygotowanych papierowych toreb. 

Mała Gabi z zainteresowaniem wybiera książki

O godzinie 15.00, gdy okienko z sówką jest 
zamykane, książki są odpisywane i prze-
noszone do specjalnego pomieszczenia, 
na okres pięciu dni. Dopiero po upływie 
tego czasu trafiają do głównego księgo-
zbioru – tłumaczy bibliotekarka.
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Wędkarze na start
Plan wędkarskich zawodów w gminie

Rozpoczynają się zawody organizowane 
przez koło 46 Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Kazimierzu Biskupim. Przypomnijmy, że 
koło liczy 176 członków.

Krówka i drożdżowiec 

Składniki:
• 10 dag drożdży
• cukier waniliowy
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mleka
• 1 szklanka oleju 

KĄCIK KULINARNY
Przepisy drukowane w naszej gazecie cieszą się sporą popularnością. W tym wydaniu – 

dwa przepyszne ciasta od Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Łaszczowej.

• 5 jaj
• 5 szklanek mąki
• aromat waniliowy
• szczypta soli
• owoce

Wykonanie:
• Wszystkie składniki, po kolei, ułożyć warstwami
• Zostawić na dwie godziny
• Po dwóch godzinach wszystko dokładnie wy-
robić
• Na wierzch dodać owoce i kruszonkę
• Piec 45- 50 minut w temperaturze 160-170 
stopni, wkładać do zimnego piekarnika

CIASTO DROŻDŻOWE
Biszkopt:
• 4 jaja
• ¾ szklanki cukru
• ¾ szklanki mąki
• 1 budyń toffi

• ¾ łyżeczki proszku 
do pieczenia

• ½ łyżeczki kakao
• szczypta soli

Wykonanie:
• Białka ubić na sztywną pianę
• Dodać cukier, później żółtka, nadal ubijać
• Suche składniki wymieszać w misce i dodawać 
je łyżką pod koniec ubijania
• Masę przełożyć na wysmarowaną blachę 
23x23 cm
• Piec około 30 min w temperaturze 180 stopni
• Upieczony biszkopt ostudzić i przekroić na 
dwie równe części

KRÓWKA NA BISZKOPCIE

Bita śmietana:
• 500 ml śmietany  

kremówki 36 %
• 2 łyżki cukru pudru
Wykonanie:
• Zimną kremówkę ubić na sztywno z cukrem 
pudrem
• Na samym końcu dodać ostudzoną żelatynę  
i całość krótko miksować
• Jedną część biszkoptu posmarować bitą 
śmietaną i przykryć drugą częścią
• Wierzch posmarować masą kajmakową i po-
sypać orzechami
• Wstawić do lodówki

• 2 łyżeczki żelatyny
 1 łyżka wody

Więcej informacji na ich temat można uzyskać 
na stronie:  

www.facebook.com/Koło-PZW-nr-46-Kazi-
mierz-Biskupi-880563745334620/  

Przedstawiamy też wykaz imprez planowanych 
do zorganizowania w tym roku przez koło PZW  
Nr 46 Kazimierz Biskupi: 
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Działa punkt konsultacyjny 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii została 
powołana w lutym 2019 roku. Od tego mo-
mentu prowadzi na terenie gminy akcje 
profilaktyczne. Działa także punkt konsul-
tacyjny, gdzie osoby uzależnione lub współ-
uzależnione mogą uzyskać poradę i wspar-
cie.

Co udało się zrobić? W grudniu ubiegłego 
roku z okazji Mikołajek grupa młodzieży szkol-
nej wyjechała do Uniejowa, na termy. W wy-
cieczce brało udział około pięćdziesiąt osób 
(uczniów, opiekunów oraz członków komisji). 
Natomiast w lutym tego roku uczniowie klas 
trzecich ze wszystkich szkól z terenu gminy Ka-
zimierz Biskupi wyjeżdżali na basen w Koninie. 
– Celem wyjazdu była nauka i doskonalenie 
pływania – mówi Kazimierz Rosocki, prze-
wodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  i Narkomanii. – Ze 
względu na pandemię koronawirusa odby-
ły się tylko dwa wyjazdy. Chcemy je konty-
nuować, gdy tylko pozwolą na to przepisy. 

Myślimy również nad innymi propozycjami 
zagospodarowania młodzieży szkolnej wol-
nego czasu – dodaje.

Przypomnijmy także, że w budynku hali 
sportowej przy ul. Węglewskiej działa punkt 
konsultacyjny dla osób potrzebujących pomo-
cy. Udzielane tam są między innymi porady 
w zakresie leczenia uzależnień i współuzależ-
nień. Można także uzyskać wsparcie terapeu-
tyczne, socjalne i profilaktyczne w sprawach 
uzależnień i przemocy. Punkt czynny jest w każ-
dy poniedziałek od godziny 16.00 do 18.00.
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Morderstwo w klasztorze i nie tylko
Kazimierz Biskupi legendami słynie

Tak wyglądała egzekucja Patkula (zdj źródło Wikipedia)

Wakacje w Kazimierzu Biskupim? Dlaczego nie! Nasza miejscowość skrywa w sobie wiele 
tajemnic. Popełniono tu morderstwo, pojawiła się studnia z cudowną wodą, a nawet doszło 
do nietypowej… egzekucji.

Patkul, czyli „kacie tnij porządnie”
Ta historia ma swój początek na przełomie 

XVII i XVIII wieku. Jan Reinhold von Patkul to in-
flancki szlachcic, był przywódcą ruchu szlachty 
inflanckiej przeciwko absolutnej władzy króla 
Szwecji Karola XII. Został skazany na obcięcie 
prawej ręki i konfiskatę majątku. Zbiegł jednak 
zagranicę i na dworach europejskich rozpoczął 
akcję propagandową. W 1705 popadł w nieła-
skę króla Polski Augusta II Mocnego, który wy-
dał go Szwedom.

Patkul był najpierw więziony w Słupcy, a po-
tem w klasztorze w Kazimierzu Biskupim, gdzie 
stacjonowali Szwedzi. Został stracony na tere-

nie obecnego lotniska, nawet była tam łączka 
nazywana przez miejscowych „patkulówką”. 
Kat zmiażdżył Patkulowi najpierw ręce, potem 
nogi. Oprawca miał bardzo tępe narzędzie i jak 
mówi legenda kilka razy próbował obciąć gło-
wę. Wtedy szlachcic miał powiedzieć: tnij po-
rządnie.

Głowa, ręce i nogi Patkula – ku przestrodze 
– zostały rozwieszone na bramach Kazimierza 
Biskupiego, a tułów rozciągnięty na kole i po-
wieszony na drzewie.

Obecnie kamień znajduje się na rynku w Ka-
zimierzu Biskupim.
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Morderstwo w klasztorze 
Niewiele osób wie, że na terenie klaszto-

ru doszło do morderstwa. To była prawdzi-
wa rodzinna zemsta. Historia dotyczy rodziny 
Lubrańskich, właścicieli Kazimierza Biskupiego. 
Mikołaj Lubrański miał jednego syna i pięć có-
rek. Cały majątek zapisał synowi – Grzegorzowi. 
Nie mógł się z tym pogodzić mąż najstarszej 
córki Lubrańskich – Anny. Mikołaj Rusocki zlecił 
więc morderstwo spadkobiercy. Doszło do nie-
go kilka kilometrów od Konina.

Pomimo śmierci spadkobiercy majątek nie 
trafił do Anny Lubrańskiej. Natomiast wdowa 

po zamordowanym otrzymała propozycję ko-
lejnego zamążpójścia. Zgodziła się pod jednym 
warunkiem – że przyszły mąż dokona zemsty na 
zleceniodawcy zabójstwa jej pierwszego męża. 
Doszło do tego w 1548 roku, tuż po mszy świę-
tej w klasztorze w Kazimierzu Biskupim. Miko-
łaj Rusocki został zaatakowany przy kaplicy św. 
Anny. Zamordowali go wynajęci szlachcice.

Kaplica św. Anny (teraz to wejście do klaszto-
ru) została uznana za zbezczeszczoną zbrodnią 
i rozebrana. 

Nastawiają się na współpracę
Spotkanie w ramach partnerstwa

Pierwsze spotkanie w ramach projektu 
Partnerstwo Wodne, realizowanego przez 
Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, odbyło się w Urzędzie Gminy 
w Kazimierzu Biskupim.

– Nastawiamy się na współpracę. Zależy 
nam na działaniach służących kształtowaniu 
zasobów wodnych na terenach rolniczych, 
leśnych. Na terenach Kazimierza Biskupie-
go w grę wchodzi 
jeszcze dokształto-
wanie zasobów na 
terenach pokopal-
nianych. Chodzi o to, 
by wspólnie z gmina-
mi, spółkami wodny-
mi, nadleśnictwem 
realizować politykę 
służącą odbudowie 
zasobów wodnych 
i urządzeń hydro-
technicznych, by 
wspólnie realizować 
politykę wodną, któ-
ra będzie przynosiła 
korzyść krajowi, sa-
morządom i osobom 

prywatnym – mówił Bogumił Nowak, dyrek-
tor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

W spotkaniu w Kazimierzu Biskupim uczest-
niczył również Jan Barczak, dyrektor Zarządu 
Zlewni PGW Wody Polskie w Kole oraz Aleksan-
dra Lewandowska z PGW Wody Polskie Nadzór 
Wodny Konin. Władze samorządowe reprezen-
towali wójt Grzegorz Maciejewski oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek.
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Boiska po remontach
Wykorzystali czas pandemii

Boiska i obiekty Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Kazimierzu Biskupim w czasie pande-
mii przeszły gruntowne renowacje. Zarówno 
Stadion 700-lecia, jak i orlik.

Na płytach Stadionu 700-lecia zostały wy-
konane zabiegi: areacji, wertykulacji, piasko-
wania, wczesania piasku, nawożenia, oprysku. 
W utrzymanie muraw mocno zaangażowani 
są na bieżąco pracownicy OSiR-u, którzy wy-

korzystując własny sprzęt dbają systematycz-
nie o utrzymanie boisk. Również orlik został 
poddany wyczesaniu zalegającego granulatu 
oraz wyrównania jego poziomu na całej płycie 
boiska do piłki nożnej. – Wszystko po to, aby 
korzystający z nich uczestnicy zajęć sporto-
wych mogli uprawiać ukochaną dyscyplinę 
w jak najlepszych warunkach – mówi Grze-
gorz Adamczewski, kierownik OSiR. 
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