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Iwona

W lipcu wróciłam z wakacji nad naszym polskim morzem. I to właśnie 
tam lubię najbardziej wypoczywać. Uważam, że w trakcie urlopu trzeba się 
zrelaksować, a to zapewnia woda, piasek i słońce. Sporo pracujemy, proble-
my dnia codziennego nas przytłaczają, dlatego urlop powinien być czasem, 
gdzie zapominamy o wszystkim. Błogie leżenie na plaży, to jest to, co lubię 
najbardziej.

Najbardziej lu-
bię spędzać wakacje 
w górach. I jeszcze do 
tego zwiedzać cieka-
we zabytki. Byłem już 
z rodzicami na Śnieżce 
i w Karpaczu na pa-
smach górskich. Aż tak 
bardzo nie męczy mnie 
chodzenie po górach, 
chociaż czasem zda-

rzają się takie momenty. Wtedy robimy przystan-
ki. Podoba mi się widok ze szczytu gór. Ze Śnieżki 
było widać nawet to, co jest po czeskiej stronie.

Ja lubię spędzać 
wakacje w górach. Tam 
jest fajnie, bo moż-
na aktywnie spędzać 
czas. Wstajemy rano, 
zjemy śniadanie, pa-
kujemy się i szukamy 
miejsca do zwiedzania. 
Z bratem i z rodzicami 
byłem już na Śnieżce. 
Było trochę wysoko, 
robiliśmy trzy przerwy, 

ale wszedłem jako pierwszy. Ze szczytu było wi-
dać wyraźnie drzewa, a wszystko było takie małe, 
oddalone. Z dołu tego nie można zobaczyć. 

Marcin

Kacper

Jak wakacje, to tylko 
aktywnie. Rower, siłow-
nie zewnętrzne, długie 
spacery. Gdy ktoś daje 
mi wybór morze czy 
góry, to zawsze wybio-
rę góry. Są ciekawsze, 
szybciej w nich ucieka 
czas. Na pewno jest 
więcej atrakcji i więcej 
do zwiedzania, niż nad 

morzem. Mogłabym leżeć na plaży, relaksować 
się dwa, trzy dni i to wystarczy. Udało nam się za-
szczepić synowi miłość do gór. Uwielbia z nami 
chodzić.

Ja bardzo lubię wa-
kacje i zawsze na nie 
czekam. Lubię je spę-
dzać w górach. Tam 
można się wspinać na 
szczyty, a nad morzem 
to tylko jest woda i pia-
sek. Nad morzem po 
prostu mi się nudzi. 
W górach jest cieka-
wiej. Z daleka, ze szczy-
tu widać wiele różnych 

rzeczy. Nawet jak pada deszcz można wybrać się 
na spacer i coś zwiedzić. 

Maria

Paweł

MOIM ZDANIEM
Wakacje w pełni. 

Zapytaliśmy mieszkańców naszej gminy, czy wolą je spędzać w górach, czy nad morzem?
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Absolutorium dla wójta
Radni byli jednomyślni

O najważniejszych inwestycjach, otrzy-
manych dotacjach, dochodach i wydatkach 
mówił wójt Grzegorz Maciejewski podczas 
sesji absolutoryjnej. Radni jednogłośnie 
udzielili mu wotum zachowania i absoluto-
rium.

23 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła 
się sesja Rady Gminy podczas której głosowano 
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania i ab-
solutorium. Przypomnijmy, że dochody w 2019 
roku wyniosły 57,5 miliona złotych i udało się je 
wykonać w 102 procentach. Wydatki natomiast 
były niższe niż zakładano (53,6 miliona złotych), 
a nadwyżka w wysokości 3,8 miliona złotych zo-
stała przeznaczona na inwestycje w 2020 roku.

Gmina aktywnie pozyskuje środki zewnętrz-
ne, zarówno unijne, jak i rządowe, co podkreśla-
li również radni. - Cieszy mnie nie tylko ilość 
składanych wniosków, ale i skuteczność. 
Mam nadzieję, że ta passa zostanie pod-
trzymana - mówił Janusz Stefański, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy. Radni jednogłośnie 
udzielili wójtowi wotum zaufania, a kolejnym 
krokiem było udzielenie absolutorium za wy-
konanie budżetu gminy w 2019 roku. 

– To, że dziś tu stoję, że przerzucałem slaj-
dy, to ciężka praca, dwunastomiesięczna, 
całej kadry pracowniczej. Jestem zaszczyco-
ny, że mogę współpracować z takimi ludźmi, 
jak wy. Pracujemy wszyscy dla dobra gminy 
– mówił wójt Grzegorz Maciejewski. - Dziękuję 
radnym za udzielenie zaufania. Spotykamy 
się na komisjach panelowych, w urzędzie, 
w terenie, odwiedzamy się, dyskutujemy. 
Mamy inny pogląd na świat, mamy inne 
temperamenty, spieramy się, ale dla nas naj-
ważniejsza jest gmina Kazimierz Biskupi i jej 
mieszkańcy. 
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KOMUNIKAT
Od środy, 1 lipca, rozpoczęło się czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Kazimierz Biskupi poprzez wprowadzenie przerwy nocnej w godzinach 0:00 - 4:00. 
Rocznie gmina wydaje na oświetlenie ponad 800 tysięcy złotych.

Tak wysokie środki finansowe przeznaczane na energię elektryczną oraz utrzymanie 
oświetlenia są spowodowane między innymi starymi oprawami oraz kosztami remontów 
i napraw. Gmina w kolejnych latach planuje dynamiczną modernizację oświetlenia i wymia-
nę opraw na ledowe, które pobierają nawet trzy razy mniej energii niż używane obecnie.

Wprowadzone zmiany w godzinach oświetlenia przyspieszą proces modernizacji, a co za 
tym idzie – w latach kolejnych – zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji.

Wyłączenie oświetlenia to oszczędności rzędu 130 tysięcy rocznie. Zostaną one przezna-
czone na specjalny fundusz ekologiczny, który będzie asygnowany wyłącznie na moderniza-
cję oświetlenia.

Z przerw nocnych wyłączone zostało m.in. oświetlenie na osiedlu Południe, ul. Jodłowej, 
ul. Cisowej i ul. Bielawy (bloki) oraz we Władzimirowie ze względu na planowane złożenie 
wniosków o dofinansowanie modernizacji oświetlenia z NFOŚIGW. Wprowadzenie przerw 
nocnych na tych ulicach zmniejszyłoby szanse na uzyskanie dofinansowania.

Warto wspomnieć, że na wyłączanie oświetlenia już jakiś czas temu zdecydowały się inne 
miasta: Kraków, Tarnów, Piotrków, czy mniejsze Dąbrowa Tarnowska, czy Żarki. 

Rozpoczyna się przebudowa
Na ul. Norwida i ul. Fredry w Posadzie

25 czerwca podpisano umowę z wyko-
nawcą robót na przebudowę ul. Norwida i ul. 
Fredry w miejscowości Posada. To kolejne 
ulice realizowane ze wsparciem z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Zakres robót obejmować będzie wykona-
nie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 
5,5 metra z obustronnymi chodnikami oraz 
zjazdami do posesji z be-
tonowej kostki brukowej. 
Wykonane zostanie także 
odwodnienie. W celu za-
pewnienia bezpieczeń-
stwa dla ruchu pieszych, 
jak i  spowolnienia pręd-
kości pojazdów, wykonane 
zostaną przejścia dla pie-
szych  z wyniesioną wyspą 
oraz zbudowane zostanie 
oznakowanie aktywne.

Ulica Fredry przebu-
dowana zostanie na od-
cinku 406 metrów (od ul. 
Chełmońskiego do ul. Wy-
spiańskiego), natomiast ul. 
Norwida na odcinku 475 
metrów (od ul. Reja do ul. 

Ulica Fredry w Posadzie przebudowana zostanie 
na odcinku 406 metrów.

Leśmiana). Wartość inwestycji to 2 398 241,58 
zł z czego 1 199 120,79 zł (tj. 50% kosztów kwa-
lifikowanych) otrzymano z Funduszu Dróg Sa-
morządowych - programu wsparcia rządowego 
dla realizacji zadań na drogach zarządzanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego.  
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Kopalnia zapłaciła za remont drogi
Gmina porozumiała się z PAK KWB

Uroczyście oddano do użytku drogę Nie-
świastów – Komorowo. Jej remont całkowi-
cie pokryła PAK Kopalnia Węgla Brunatnego 
S.A, a koszt przebudowy wyniósł prawie 360 
tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że prawie rok trwały rozmo-
wy z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin 
S.A. i Gminą Kazimierz Biskupi mające na celu 
uregulowanie stanu prawnego istniejących 
obiektów drogowych, będących własnością 
spółki, a zlokalizowanych w granicach admini-
stracyjnych gminy.

W trakcie rozmów ustalono między innymi, 
że kopalnia pokryje w całości remont drogi 
Nieświastów – Komorowo w kwocie 359 160 
zł. W zakresie tych prac wykonano na odcinku 
0,8 km poszerzenie istniejącej drogi z 4 m do 
5,5 m oraz wykonano nową nawierzchnię jezd-
ni z betonu asfaltowego. – Cieszę się bardzo, 
że doszło do porozumienia pomiędzy naszą 
gminą a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego 
Konin S.A. Gmina w ramach tych uzgodnień 
przejęła także od kopalni ponad 20 hek-
tarów nieruchomości, które w przyszłości 

chcemy przeznaczyć pod tereny inwesty-
cyjne. Regulacje prawne pozwalają w koń-
cu na zarządzanie powyższymi obiektami 
drogowymi, ich rozbudowę pod potrzeby 
gminy, ale przede wszystkim umożliwienie 
zapewnienia bezpiecznego przejazdu na-
szym mieszkańcom, jak i gościom. Musimy 
zawsze pamiętać, że ich zdrowie i życie, a nie 
prowadzenie latami dyskusji na temat stanu 
technicznego dróg, są wartością nadrzędną 
– mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazi-
mierz Biskupi. 

– Kopalnia działa ponad 60 lat i jest wła-
ścicielem ponad pięciu tysięcy hektarów 
gruntów. Wiemy wszyscy, ze biznes związa-
ny z wydobyciem węgla powoli się kończy. 
Staramy się więc realizować kwestie zobo-
wiązań wobec gmin. Kazimierz Biskupi jest 
doskonałym przykładem, że to da się zrobić. 
To pierwsza gmina, w której wszystkie kwe-
stie zostały uregulowane. Oczywiście, dzię-
ki dobrej współpracy z władzami gminy. To 
trzeba podkreślić – mówił Paweł Markowski, 
prezes PAK KWB. 



6

U nas radny nie jest anonimowy
Janusz Stefański o byciu samorządowcem

Naprawia rzeczy, które są nie do napra-
wienia. Lubi wypoczywać w górach, ale re-
laks w przydomowym ogródku też jest do-
skonałą formą relaksu. Stara się każdego 
mieszkańca traktować tak samo i pomóc 
w rozwiązaniu każdego problemu. Zapra-
szamy do rozmowy z Januszem Stefańskim 
– wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kazi-
mierz Biskupi.

Jak długo jest Pan radnym?
Radnym gminy jestem drugą kadencję, czyli 

jestem w okresie, kiedy posiada się pewne 
doświadczenie samorządowe, a jednocześnie 
energia i chęć działania nie powinna się jeszcze 
wypalić. Mam nadzieję, że tak właśnie jest ze 
mną.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować 
do Rady Gminy? Ktoś Pana namówił?

Sprawami związanymi z lokalną polityką, 
rozwojem i integracją mieszkańców intereso-
wałem się od dawna. Jestem rdzennym miesz-
kańcem Kamienicy od wielu pokoleń, ale los 
sprawił, że przez dziesięć lat mieszkałem poza 
terenem naszej gminy. Po powrocie starałem 
się w aktywny sposób uczestniczyć w samo-
rządzie naszego sołectwa. Przez dwie kadencje 
byłem członkiem Rady Sołeckiej. To właśnie od 
pana sołtysa i pozostałych członków Rady wy-
szedł pomysł na moją kandydaturę. Rozważając 
wszystkie „za” i „przeciw” tego pomysłu dosze-
dłem do wniosku, że można spróbować.

Jak bliscy zareagowali na decyzję o tym, że 
chce Pan zostać radnym?

Przed pierwszymi wyborami część moich 
bliskich z jednej strony popierała moją decy-
zję, a z drugiej powątpiewała, czy zdołam po-
godzić obowiązki zawodowe i rodzinne z pracą 
w samorządzie, gdzie czas pracy jest przecież 
nienormowany. Obawy te wynikały oczywiście 
z troski o mnie. Bardzo duże wsparcie w tym 
okresie otrzymałem od mojej żony, za co je-
stem jej ogromnie wdzięczny. Przed kolejnymi 
wyborami sytuacja trochę się zmieniła. Pełnie-
nie obowiązków radnego, a w drugiej części ka-

dencji wiceprzewodniczącego rady, jednak ab-
sorbuje dużo czasu, najczęściej kosztem życia 
rodzinnego. Dlatego tym razem ze strony bli-
skich były pewne zastrzeżenia, ale ostatecznie 
nadal mogłem liczyć na ich pomoc i wsparcie.

To już kolejna Pana kadencja. Czy wraz 
z upływem lat zmienia się rola radnego? Od 
czego, Pana zdaniem, zależy dobra współ-
praca w Radzie Gminy?

Na przestrzeni ostatnich lat była wdrażana 
zasada decentralizacji władzy publicznej, co 
wiązało się ze wzrostem uprawnień dla samo-
rządu terytorialnego. Radni mają teraz więcej 
uprawnień, ale i obowiązków. Jeżeli tylko chcą, 
to odgrywają w swoim samorządzie istotną i sa-
tysfakcjonującą rolę. Są też pod większą kon-
trolą wyborców. Imienne wykazy ich głosowań 
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a przebieg obrad jest obowiązkowo nagrywa-
ny i publikowany.  W Radzie Gminy znajdują się 
ludzie o różnych charakterach, kompetencjach 
i ambicjach. W wielu sprawach mają skraj-
nie odmienne zdanie i bardzo dobrze, że tak 
jest. Najważniejsze jednak, aby się wzajemnie 
szanowali i poprzez kompromis rozwiązywa-
li większość spraw i problemów. To od ich roli 
i postawy zależy, czy pozycja Rady Gminy nie 
zostanie zepchnięta na drugi plan.
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Z jakimi największymi problemami przycho-
dzą do Pana wyborcy z Pana okręgu? Co jest 
priorytetem w działaniach?

Pełnienie funkcji radnego w małych społecz-
nościach znacząco różni się od sprawowania 
tego mandatu w miastach, gdzie samorządo-
wiec jest trochę anonimowy, a wyborcy mają 
wokół siebie wiele ośrodków pomocy. Mandat 
radnego zawsze uważałem za misję pomocy 
ludziom i godnego ich reprezentowania. Dlate-
go do ich dyspozycji jestem dwadzieścia czte-
ry godziny na dobę. Sprawy, z którymi przy-
chodzą do mnie wyborcy, są różnego kalibru. 
Od wydawałoby się drobnych, jak np. pomoc 
w zorganizowaniu transportu, czy problemach 
międzysąsiedzkich, do poważnych związanych 
z bezpieczeństwem, ekologią, czy uciążliwym 
hałasem generowanym przez samoloty lokal-
nego aeroklubu. Często rozmawiam z miesz-
kańcami o planach inwestycyjnych na terenie 
naszego okręgu (sołectwa Jóźwin i Kamienica). 
Najbardziej oczekiwana jest przebudowa dro-
gi, staram się, aby w tej kadencji inwestycja ta 
została zrealizowana. Przynajmniej dwa razy 
w roku organizuję spotkania z mieszkańcami, 
gdzie omawiamy sprawy bieżące oraz dotyczą-
ce strategii rozwoju naszej gminy. Dla każdego 
wyborcy jego problem wydaje się najważniej-
szy, dlatego do wszystkich spraw, z którymi 
przychodzą do mnie mieszkańcy, podchodzę 
z jednakowym zaangażowaniem, chęcią i wiarą 
w ich rozwiązania.

żałem też do Klubu Żeglarskiego, może ta pa-
sja do sportów wodnych sprawiła, że jestem 
współorganizatorem corocznych spływów ka-
jakowych, z których licznie korzystają miesz-
kańcy naszej gminy. Uwielbiam też naprawiać 
stare urządzenia elektroniczne, które często 
określane są mianem „nie do naprawienia”. Ze 
względu na wykształcenie i zainteresowania 
byłem członkiem Klubu Krótkofalowców. Ze 
znacznej części tych zajęć zrezygnowałem ze 
względu na obowiązki zawodowe i rodzinne. 
Teraz, gdy życie osobiste jest ustabilizowane, 
a od dwóch miesięcy mam status emeryta, to 
czas najwyższy w większym stopniu korzystać 
ze swoich upodobań i hobby.

To wydanie Informatora trafi do czytelników 
w połowie wakacji? A jakie Pan ma wakacyj-
ne plany? Już po wypoczynku, czy przed?

Plany wakacyjne oczywiście były, ale tak jak 
u większości, pandemia znacznie skomplikowa-
ła wszystkie zamiary. Mimo wszystko w sierp-
niu zaplanowaliśmy „nasze” morze. Chcieliby-
śmy wybrać miejsce bezpieczne i oddalone od 
dużych skupisk turystów. Jestem dobrej myśli, 
że takie właśnie znajdziemy. Wrzesień to odpo-
wiedni czas na góry, jeżeli sytuacja epidemicz-
na nie ulegnie pogorszeniu, to 25-tą rocznicę 
ślubu być może spędzimy właśnie tam. W sy-
tuacji awaryjnej zawsze zostaje relaks w przy-
domowym ogrodzie. Mam nadzieję jednak, że 
wszystkie plany wakacyjne uda się zrealizować. 
Czego wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
i sobie życzę.   Polityka pewnie zajmuje 

sporo czasu w Pana życiu, 
a co robi Pan w wolnych 
chwilach? W jaki sposób 
wypoczywa, relaksuje się? 
Może ma Pan jakieś hobby?

Jak sięgnę pamięcią moje 
życie zawsze było wypełnione 
po brzegi. Dzieliłem czas mię-
dzy naukę, pracę zawodową, 
życie rodzinne, czy w ostatnim 
okresie pracę w samorządzie. 
Nie samą pracą i obowiązka-
mi człowiek żyje. W minionym 
czasie bardzo dużo jeździłem 
na rowerze, uczestniczyłem 
w wielu rajdach, zwiedzając 
znaczną część Polski. Nale-
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Każdy kawałek drewna ma duszę 
Zaczynał od kawałka kory

Zaczynał od kawałka kory, teraz już two-
rzy ogromne rzeźby. Ta najważniejsza, jak 
sam twierdzi, jeszcze jest przed nim. Zapra-
szamy na wywiad z Mariuszem Markiewi-
czem, rzeźbiarzem z Cząstkowa. To kolejna 
postać w naszym cyklu „człowiek z pasją”.

Jak sam przyznaje przygoda z rzeźbą zaczęła 
się spontanicznie. – Z racji pracy zawodowej 
znam sporo osób. Odwiedzałem też panią 
Franciszkę Borecką. Niezwykle miła, udu-
chowiona osoba, która miała mnóstwo ta-
lentów. Niestety, już zmarła. To ona zaszcze-
piła we mnie styl, w którym teraz żyję – mówi 
Mariusz Markiewicz. – Początki sięgają 2005 
roku. Będąc u niej w domu widziałem i po-
dziwiałem, że każdą wolną chwilę wykorzy-
stuje na swoją pasję. Na rzeźbienie – dodaje.

Pewnego dnia od pani Franciszki otrzymał 
prezent, rycerzyka, twarz wykonaną z kory. – 
Bardzo się ucieszyłem, bo to było pierwsze 
rękodzieło w moim życiu. Postanowiłem sam 
to zrobić. Wędrując po lesie, natknąłem się 
na kawałek drewna i zacząłem go obrabiać. 
Zaczynałem od kory, ale potem brnąłem 
dalej. Sporo czytałem, szukałem inspiracji, 
oglądałem programy w internecie. Wchodzi-
łem w  tajniki rzeźbiarstwa. Zafascynowało 
mnie to – przyznaje. 

CZŁOWIEK Z PASJĄ

Teraz już jest przekonany, że to jest jego styl 
życia. Rodzina, praca i rzeźba. To są rzeczy, któ-
re mu towarzyszą. Swoją przygodę ze sztuką 
Mariusz zaczynał od płaskorzeźb. – To deska, 
na której można zrobić rycinę, nawet prymi-
tywnym dłutem i już wychodzi: twarz, kwiat 
czy coś innego. Później zacząłem brnąć 
w obrabianie klocka drewna dookoła, z każ-
dej strony. Wtedy powstaje typowa rzeźba – 
tłumaczy artysta. 

Są dzieła, z których jest bardzo dumny, jak 
postać Jezusa Frasobliwego, bardzo natural-
nego, która obecnie jest w muzeum skansenie 
w Dziekanowicach, czy rzeźba w jego rodzinnej 
parafii św. Jakuba  w Dobrosołowie.  – Robię 
sporo figur sakralnych. Z tego jestem naj-
bardziej zadowolony. Fakt, że ludzie doce-
niają mój trud i serce włożone w dzieło. Po-
tem modlą się do tej figurki, zajmuje ważne 
miejsce w ich domu. To cieszy ogromnie – 
wyjaśnia Mariusz.

Swoje rzeźby Mariusz Markiewicz prezentu-
je na różnych targach, między innymi w Wierz-
binku.  Ma już swój styl chociaż, jak przyznaje, 
podejmie się każdego wyzwania. Wraz z upły-
wem czasu nawiązał kontakt z innymi artysta-
mi. Pojawiły się wyjazdy na plenery, również te 
zagraniczne. Był między innymi w Mołdawii i na 
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Litwie. – Robiliśmy 
duże prace, typowo 
parkowe. To było 
coś nowego. Musia-
łem przygotować 
w miarę profesjonal-
ny sprzęt. Trzyme-
trowa rzeźba nie po-
wstanie dłutem czy 
toporem. Piła spali-
nowa, elektronarzę-
dzia – to jest teraz 
potrzebne – tłuma-
czy artysta.

Mariusza można 
też zobaczyć w różnych inscenizacjach. Ma za-
przyjaźnione grupy rekonstrukcyjne, z który-
mi wyjeżdża do Lądu, Uniejowa, czy Gniezna. 
– Rzeźba o której marzę jest jeszcze przede 
mną. Teraz już wiem, że dużo mam prac na 
zlecenie klientów. Ostatnio robiłem płot, 
ponad dwudziestometrowy, każdy element 
był rzeźbiony. Obecnie pracuję nad rzeźbą 
wikinga i z „Władcy Pierścieni”. Pierwszy raz 
słyszałem o takich postaciach. To było nie 

lada wyzwanie stworzyć rzeźbę Gimliego. 
A rzeźba marzeń? Ciągle chcę udoskonalać 
Jezusa Frasobliwego,  w przeróżnych osobo-
wościach. Przecież można Go przedstawić 
w postaci mędrca, w kapliczkach przydroż-
nych, ale także cierpiącego w chorobie, czy 
w obozie koncentracyjnym. Ja szukam ta-
kich wyzwań. Pomysłów jest mnóstwo, tylko 
czasu brakuje – tłumaczy.

Zakończono budowę 
oświetlenia 

W miejscowości Wola Łaszczowa 

W ubiegłym roku wraz z powiatem koniń-
skim zrealizowana została przebudowa drogi 
powiatowej 3222P Wola Łaszczowa – Gosła-
wice. Inwestycja polegała na wybudowaniu 
chodnika.

W ramach tej inwestycji zaprojektowane zo-
stało przez gminę także oświetlenie uliczne. 
W ubiegłym roku, podczas trwania robót drogo-
wych, ułożono kabel zasilający oraz fundamenty 
pod latarnie oświetleniowe. W roku obecnym za-
kończono planowaną inwestycję. Zamontowano 
osiemnaście latarni z energooszczędnym źró-
dłem światła LED na długości  890 metrów.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 95 187 zł 
(w 2019 roku – 44 660 złotych, a w 2020 roku – 
50 527 złotych). W najbliższym czasie planowana 
jest budowa pozostałego odcinka chodnika do 
miejscowości Wieruszew wraz z oświetleniem 
oraz wymianą wodociągu azbestowego na PCV. 
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Barwne fotografie zagościły w szkole
Wernisaż dla seniorów

– Prezentujemy tę 
wystawę w ramach 
współpracy. Te foto-
grafie to pokłosie li-
stopadowych warsz-
tatów prowadzonych 
przez Tomasza Kulasę 
i Arkadiusza Uriasza 
z Warszawy, założycie-
li grupy „Fotospacery.
pl”. W ich efekcie po-
wstało mnóstwo inte-
resujących, barwnych 
fotografii ukazujących 
kobietę w wizażu farb 
UV, uchwyconą w świe-
tle UV. Te zdjęcia są 
specyficzne. Powstały 
w wyniku malowania 
modelek farbami UV 
i podświetlania światłem – wyjaśnia Renata 
Rudowicz z CKiS w Koninie, opiekun KKF FF.

Fotografie trafiły  na wernisaż przygotowany 
dla podopiecznych Klubu Senior + w Kazimie-
rzu Biskupim. – Sztuka wizualna, fotograficz-
na jest skierowana do wszystkich – podkre-
śla Anna Sypniewska, instruktor z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.  

W trakcie wernisażu seniorzy nie kryli swo-
jego zdziwienia i zafascynowania. – To dla 
nas coś nowego, innego. Siedząc w domu 

na pewno nie zobaczylibyśmy takich dzieł.  
Te fotografie są inne, zaskakujące. Bardzo 
duże i bardzo kolorowe, aż dziw, że coś  
takiego można stworzyć. Mam nadzieję, że 
takich wystaw dla nas będzie więcej – mówiła 
Zenona Mazowiecka.

To nie koniec współpracy GOK-u z Koniń-
skim Klubem Fotograficznym FF. W planach jest 
plener fotograficzny z udziałem kazimierskich 
seniorów.

Wystawę można oglądać do 20 sierpnia.

KOMUNIKAT
Uwaga! Od 3 sierpnia do 28 sierpnia Biblioteka Publiczna  

w Kazimierzu Biskupim będzie zamknięta. Nasza bibliotekarka Ewa 
Staniszewska udaje się na zasłużony urlop. Czekamy na naszych czytel-
ników pod koniec sierpnia!

15 wielkoformatowych, barwnych fotografii można oglądać w holu Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. To efekt współpracy Gminnego Ośrodka Kultury 
z Konińskim Klubem Fotograficznym działającym przy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
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Szkoły dostały nowoczesne laptopy
Pieniądze pochodzą z dofinansowania

27 laptopów z pełnym oprogramowa-
niem trafiło do trzech szkół podstawowych 
z terenu gminy Kazimierz Biskupi. O nowo-
czesne komputery wzbogaciły się placówki 
z Kazimierza Biskupiego, Dobrosołowa i So-
kółek.

Najwięcej – dwanaście sztuk – otrzymał  Ze-
spół Szkolno - Przedszkolny w Dobrosołowie.
Dziesięć laptopów będzie służyło uczniom i na-
uczycielom w Sokółkach, a pięć w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Bisku-
pim.

Gmina otrzymała pieniądze w ramach reali-
zacji projektu Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I 

Dyrektor Barbara Antczak odebrała komputery dla Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu Biskupim

Liliana Bryl i Ewelina Nowicka – dyrektorki z Dobrosołowa  
i Sokółek – odebrały laptopy dla swoich placówek.

 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 
działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

Dofinansowanie na zakup laptopów z peł-
nym oprogramowaniem wyniosło 75 tysięcy 
złotych. 

Zapraszamy na dożynki 
16 sierpnia podziękujemy za plony

Zapraszamy na dożynki gminno – pa-
rafialne, które odbędą się w niedzielę, 16 
sierpnia. Ze względu na pandemię odbędą 
się one w skromniejszy sposób.

Dożynki rozpoczną się 16 sierpnia o godzi-
nie 15.00 mszą świętą w kościele parafialnym  
pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim. Później 
zapraszamy wszystkich do Parku Kulturowego. 
Tam panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu na-
szej gminy przygotują lokalne smakołyki, a przy-
grywać nam będzie Kapela Z Kopyta działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu  
Biskupim.
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Wakacje w seminarium
Sesja i powroty do domów

Jak przeżyć sesję? Wielu studentów zadaje 
sobie to pytanie. Jest to jeden z trudniejszych 
momentów na studiach, ale warto podjąć 
ten wysiłek. Druga połowa czerwca dla nas 
to właśnie czas zaliczeń i egzaminów. Histo-
ria kościoła, antropologia filozoficzna, prawo 
kanoniczne, teologia moralna i wiele innych 
przedmiotów z którymi musieliśmy się  zmie-
rzyć, najważniejsze, że z pozytywnym skut-
kiem. 

przewodniczył ks. Jacek Chudziński  MSF – eko-
nom prowincjalny Polskiej Prowincji Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Mówił on w homilii o tym, że  
chcemy Panu Bogu dziękować za dobrodziejów 
naszego klasztoru. Społeczność Kazimierza ma 
ogromny wpływ na kształtowanie przyszłych ka-
płanów, nieocenione jest świadectwo życia i wia-
ry przybywających do naszego kościoła. Kazno-
dzieja podkreślił, że dzień odpustu to także czas 
refleksji i zatrzymania, mówił o tym, że świętuje-

Pomimo intensywnej nauki przeżywaliśmy też 
inne wydarzenia. W sobotę 20 czerwca w naszym 
klasztorze odbył się wieczór uwielbienia. Naszą 
wspólną modlitwę rozpoczęliśmy po nabożeń-
stwie czerwcowym. Razem z Zespołem „Christus 
Vincit” z Orchowa i Wspólnotą „Sthajenką” trwa-
liśmy na wspólnym uwielbieniu naszego Pana, 
a apelem maryjnym zakończyliśmy czuwanie.

Natomiast dzień później tj. 21 czerwca (nie-
dziela) obchodziliśmy odpust ku czci świętego 
Jana Chrzciciela – patrona naszej świątyni. Sumie 
odpustowej o godzinie 9:30  w naszym klasztorze 

my po to, aby ta uroczystość wniosła coś nowego 
w nasze życie, a także, że musimy się nieustanie 
nawracać. Pod koniec homilii ks. Jacek zadał słu-
chaczom pytanie do refleksji: „Co mogę w sobie 
zmienić drobnego, małego, aby ludzie żyjący wo-
kół mnie byli szczęśliwsi?”. 

Wakacje się rozpoczęły, jest to chyba przez 
każdego bardzo wyczekiwany moment w roku. 
Można trochę odpocząć, odwiedzić rodzinę, zna-
jomych, poczytać zaległe książki czy zadbać o for-
mę fizyczną. My jako klerycy i bracia rozjeżdżamy 
się do naszych domów rodzinnych (od Mazur po 

Podkarpacie), jedziemy 
także na praktyki do na-
szych domów zakonnych 
i parafii oraz mamy dy-
żur w seminarium. Od-
poczywamy, aby z nową 
energią, siłą  i jeszcze 
większym entuzjazmem 
rozpocząć kolejny rok for-
macji w naszym semina-
rium i podjąć nowe wy-
zwania naukowe podczas 
studiów. 

kl. Jakub Dziurgot MSF 

Msza Święta Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył ks. Jacek Chudziński MSF

Wieczór uwielbienia poprowadzony przez Kleryków MSF oraz Zespół Christus Vincit z Orchowa
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Dla kogo „Czyste powietrze”? 
Zmiany w programie

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców 
oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem.

Na program „Czyste powietrze”, który będzie trwał do 2029 r. przeznaczono 103 mld zł. Na finanso-
wanie mogą liczyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych miesz-
kań w budynkach jednorodzinnych. Nie ma natomiast możliwości finansowania inwestycji w domach, 
których budowa jeszcze trwa.

Więcej informacji znajdziemy na stronie www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste
-powietrze lub w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim (tel. 63 244 77 24).
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Placek na maślance

Składniki:
•	 1	kostka	margaryny	

Kasi
•	 6	jaj
•	 1,5	szklanki	cukru
•	 1,5	szklanki	mąki	

pszennej
•	 1,5	szklanki	mąki	 

ziemniaczanej

KĄCIK KULINARNY
Tym razem prezentujemy naszym Czytelnikom przepisy nadesłane do naszej redakcji 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie. Paniom dziękujemy, a wszystkim życzymy… 
smacznego!

•	 2	łyżeczki	proszku	
do pieczenia

•	 2	łyżki	octu
•	 6	łyżek	oleju
•	 aromat
•	 rodzynki

Wykonanie:
•	białka	ubić	na	pianę
•	margarynę,	cukier,	żółtka	utrzeć	na	masę
•	mąki	wymieszać	z	proszkiem
•	do	utartej	na	puch	masy	dodawać	olej,	ocet,	
aromat i pod koniec 
mąkę z proszkiem  
i białka

Piec w temperaturze 
170-180 stopni jedną 
godzinę.
Dekorujemy polewą 
lub posypujemy cu-
krem pudrem

BABKA WIELKANOCNA
Składniki:
•	 2,5	szklanki	mąki	 

tortowej
•	 1	szklanka	cukru
•	 ½	szklanki	oleju
•	 1	szklanka	maślanki

•	 3	łyżeczki	proszku	 
do pieczenia

•	 cukier	waniliowy
•	 3	całe	jajka

Wykonanie:
•	Jajka	ubijamy	z	cukrem
•	Dodajemy	kolejno:	olej,	maślankę	i	na	koniec	
mąkę z proszkiem
•	Możemy	położyć	owoce	i	na	wierzch	kruszon-
kę
Pieczemy w temperaturze 170-180 stopni oko-
ło jedną godzinę

PLACEK NA MAśLANCE

Łowili i sprzątali kanał
 Festyn o Puchar Prezesa Koła

31 zawodników i 6 organizatorów wzię-
ło udział w festynie „O Puchar Prezesa Koła 
PZW nr 46 Kazimierz Biskupi”. W czasie za-
wodów sprzątano teren kanału Władzimi-
rów. Zebrano cztery worki śmieci.

W kategorii junior najlepszy był Dawid Ko-
strzewa (wynik 2010 g). Drugie miejsce zajął 
Miłosz Rybacki (1845 g), a trzecie – Dawid Ma-
kowski ( 1030 g). Wśród kobiet pierwsze miej-
sce zajęła Halina Jóźwiak (705 g).

W grupie seniorów pierwsze miejsce zajął 
Jarosław Falkowski (7250 g). Drugi był Czesław 
Cieślak (4700 g), a trzeci – Włodzimierz Adam-
czyk (4555 g). Kolejne miejsca zajęli: Arkadiusz 
Kościelniak (4040 g), Łukasz Urbaniak ( 3330 g), 
Krzysztof Michalak (2460 g), Michał Kostrzewa 
(1955 g), Dominik Powidzki (1855 g), Józef Fal-
kowski (1845 g), Tadeusz Markowski (1795 g).

Puchary ufundował prezes koła Grzegorz 
Grobelski, a puchar za największą rybę (mini-
mum 500 gram) zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy Janusz Stefański. Sponsorem do-
datkowym festynu była Fundacja Wspierania 
Wędkarstwa „JAXON”.
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Reagują na sygnały od mieszkańców
Plany dzielnicowych na drugie półrocze

Niewłaściwe parkowanie, zaśmiecanie, 
czy spożywanie alkoholu – to główne pro-
blemy, z którymi borykają się dzielnicowi 
z terenu gminy Kazimierz Biskupi. Dlatego 
też plan na drugie półrocze 2020 roku to 
ograniczenie oraz dążenie do całkowitego 
wyeliminowania tych wykroczeń.

W rejonie Kazimierza Biskupiego najwięk-
szym problemem jest niewłaściwe parkowanie 
na chodniku i przy ul. Węglewskiej. Dzielnicowy 
Hubert Dworzyński otrzymuje wiele telefonów 
w tej sprawie od mieszkańców. – Celem na 
ostatnie miesiące 2020 roku jest ogranicze-
nie oraz dążenie do całkowitego wyelimi-

nowania wykroczeń związanych z niewła-
ściwym parkowaniem na chodniku i przy ul. 
Węglewskiej – tłumaczy policjant.

Natomiast w rejonie numer IV Posterunku 
Policji Kazimierz Biskupi największym proble-
mem jest zaśmiecanie oraz spożywanie alkoho-
lu w Posadzie,  w rejonie sklepu „Stokrotka” oraz 
stawu przy ul. Kochanowskiego. – Otrzymuję 
wiele sygnałów zarówno od sołtysa, jak i od 
samych mieszkańców. Moje działania będą 
polegały na dążeniu do całkowitego wyeli-
minowania tych wykroczeń i negatywnych 
zachowań – zapewnia sierżant sztabowy Zbi-
gniew Siupa.

TWÓJ DZIELNICOWY
mł. asp.  
Hubert Dworzyński 
tel. (63) 247 26 50, 
516 952 176
faks (63) 247 26 45
e-mail: dzielnicowy.
kazimierz-biskupi3@
po.policja.gov.pl

sierż. sztab. 
Zbigniew Siupa
tel. (63) 247 26 50, 
516 952 143
faks (63) 247 26 45
e-mail: dzielnicowy.
kazimierz-biskupi4@
po.policja.gov.pl
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Cudowny łosoś i „drzewo życia”
Tajemnice Kazimierza Biskupiego

Wakacyjnych opowieści ciąg dalszy. Co można zobaczyć ciekawego w Kazimierzu Biskupim? 
Zapraszamy na ulicę Łososia i do kościoła farnego. Legendy legendami, ale w każdej z nich kryje 
się ziarenko prawdy.

Legenda o odrastającym 
łososiu

Wśród mieszkańców Kazimierza Biskupiego 
krąży legenda o pewnym wyjątkowym łososiu. 
Rybę miał otrzymać jeden z Pięciu Braci Mę-
czenników – Barnaba. Zgodnie z opowieścia-
mi sługa Krystyn przyrządził rybę, a odciętą 
głowę wrzucił do studzienki. Rano, ku zdziwie-
niu zakonników, w studni pływał.. łosoś. I taka 
sytuacja powtarzała się przez wiele dni, aż do 
momentu, gdy zakonnicy otrzymali złoto od 
Bolesława Chrobrego.

Jak mówią najstarsi mieszkańcy cudowna 
była nie tylko ryba, ale także woda, w której 
ona pływała. Według legendy miała uzdrawia-
jące właściwości. Leczyła choroby skórne, oczu 
i inne dolegliwości. Jej moc ustała, gdy pewien 
kupiec (niektórzy mówią, że Żyd) obmył oczy 
swojemu choremu koniowi. Zwierzę wyzdro-
wiało, ale woda już nie ratowała innych. Jak 
pisał kronikarz Dominik Elewski „Łosośka zaś 
jeszcze dotąd pewnym kultem się cieszy przez 
to, że kiedy ludzie piją zeń wodę lub się obmy-
wają, zostają uzdrowieni przez zasługi Świętych 
Męczenników”.

W miejscu „cudów” została wzniesiona ka-
pliczka, najprawdopodobniej w XVII w., na 
południowy wschód od kościoła parafialnego, 

Drzewo życia 
w kościele

Remontowanie zabytkowych obiektów czę-
sto niesie ze sobą niespodzianki. Podobnie było 
w 2012 roku, w trakcie remontu w kościele p.w. 
św. Marcina w Kazimierzu Biskupim. Na połu-
dniowej ścianie kruchty odkryto romańską pły-
tę nagrobną z wyobrażeniem krzyża procesyj-
nego (crux ad procedendum). Krzyż kojarzony 
jest z Drzewem Życia, symbolem zbawienia, co 
może sugerować jej nagrobny charakter.

Odkrycie datowane jest na XI-XII w., tak jak 
pięć pozostałych płyt z tym motywem, znanych 
w Wielkopolsce, np. w Kaliszu, Koninie albo 

w Trzemesznie. Motyw krzyża procesyjnego 
wykuty na grobie wyrażał wiarę w zwycięstwo 
Chrystusa nad śmiercią i wiarę chrześcijanina 
w jego indywidualne zbawienie. Stanowi po-
nadto „mocny” dowód w datowaniu kościoła 
św. Marcina, iż świątynia powstała z pewnością 
w XII w.

przy ulicy Łososia, nad studzienką przy Strudze 
Biskupiej, a rozebrano ją dopiero w czasie oku-
pacji hitlerowskiej. Śladem po niej jest funda-
ment cementowy i krzyż przy moście nad rzeką.
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Daj się spisać
Obowiązkowy spis rolny!

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocz-
nie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte 
są gospodarstwa rolne rolników indywidu-
alnych, a także te użytkowane przez osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej. Udział w badaniu, zgod-
nie z ustawą z  31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Jak można wziąć udział w spisie?
Podstawową formą udziału w badaniu jest 

samospis przez Internet, czyli udzielanie odpo-
wiedzi na pytania poprzez aplikację internetową 
dostępną pod adresem: www.spisrolny.gov.pl. 
Aplikacja jest dostosowana do różnych typów 
urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów 
komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw 
rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Interne-
tu, urzędy gmin zorganizują punkty do samospi-
su, zapewniając w nich także wsparcie ze strony 
pracowników urzędu. 

Przewidziane są również dwie inne formy 
udziału w spisie: wywiad, który przeprowadzi 
rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, 
jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wy-
wiad bezpośredni z udziałem rachmistrza tereno-
wego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, 
że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszyst-
kie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom 
bezpieczeństwa i poufności zebranych danych. 

Można również zadzwonić na infolinię pod nu-
merem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję po-
łączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis 
telefonicznie. 

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
W spisie rolnym będą zbierane dane, doty-

czące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach 
o ograniczeniach naturalnych, osobowości praw-
nej, typu własności użytków rolnych, produkcji 
ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, 
powierzchni zasiewów według upraw, powierzch-
ni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych 
i organicznych, liczebności i struktury stada zwie-
rząt gospodarskich, 
rodzaju budynków go-
spodarskich oraz liczby 
i rodzaju maszyn czy 
urządzeń rolniczych, 
a także wkładu pracy 
w gospodarstwo rolne 
użytkownika, członków 
jego gospodarstwa do-
mowego oraz pracow-
ników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane według 
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu doko-
nywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?
Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbiera-

ne są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej, w tym podziału środków unijnych. 
Komisja Europejska rekomenduje przeprowa-
dzanie spisów co dziesięć lat w roku kończącym 
się na „0”, dlatego możliwe będzie dokonanie po-
równań międzynarodowych. Zebranie informacji 
o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi 
gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla 
realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polity-
ki rolnej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie 
rolne, które pozwala na udostępnianie informacji 
i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane 
w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie 
zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Posłużą także do wykonania  zobowiązań Pol-
ski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb 
innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodo-
wych (m.in. FAO, OECD).

Czy potrzebne będą jakieś dokumenty?
Aplikacja spisowa nie przewiduje załączania 

żadnych dokumentów: dowodu osobistego, za-
świadczenia o wpisie do rejestru REGON, aktu 
własności itp. Nie trzeba też okazywać żadnych 
dokumentów rachmistrzowi terenowemu. 

Kto będzie miał dostęp do danych?
Zarówno dane przekazywane poprzez aplika-

cję on-line, jak i za pośrednictwem rachmistrza 
- telefonicznie, natychmiast przesyłane są na ser-
wery Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp 
do nich będą mieli wyłącznie pracownicy staty-
styki publicznej, którzy przed podjęciem pracy 
składają ślubowanie: „Przyrzekam, że będę wyko-
nywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej 
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową 
statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec 
osób trzecich”.  Takie samo przyrzeczenie składają 
rachmistrze spisowi. Za naruszenie tajemnicy sta-
tystycznej, czyli udostępnienie danych zebranych 
od respondentów, grozi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3. 
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Seniorzy wybiegną na murawę
Pierwszy mecz zagrają u siebie

Już 1 sierpnia seniorzy „Polonusa” Kazi-
mierz Biskupi wybiegną na murawę i roz-
poczną sezon 2019/2020. Jaki cel stawia 
przed sobą drużyna? – Poprawić wynik z po-
przedniego sezonu – mówi Grzegorz Adam-
czewski, prezes klubu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie se-
niorzy „Polonusa” zajęli w rozgrywkach V ligi 
wielkopolskiej siódme miejsce. Zostali sklasyfi-
kowani oczko wyżej niż w sezonie 2019/2019. 
– Teraz przydałoby się zrobić kolejny krok. W 
zakończonym sezonie udało nam się dojść 
do finału okręgowego Pucharu Polski. Zo-
baczymy, jak będzie w tych rozgrywkach. 
Na razie kompletujemy jeszcze kadrę. Zimą 
miałem do dyspozycji dwudziestu zawod-
ników. Pandemia, brak treningów sprawiły, 
że teraz jest ich mniej. W naszych szeregach 
są maturzyści, studenci, kilku wyjechało do 
pracy – mówi Przemysław Pawlak, trener senio-
rów.

Skład „Polonusa” to przede wszystkim wy-
chowankowie klubu. Okres przygotowawczy 
rozpoczęli 15 maja. – Mamy rewelacyjne wa-
runki: dwa boiska – główne i boczne, do tego 
hala sportowa, siłownia, orlik. Nic więcej do 
przygotowań nie potrzeba – podkreśla trener 
Pawlak.

Pierwszy mecz w lidze już 1 sierpnia o go-
dzinie 16.00. – Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców. Liczymy na wsparcie kibiców. W klu-
bie staramy się rozpoczynać pracę z dziećmi 
już od najmłodszych roczników. Powoli tak 
budujemy system szkolenia, by za kilka lat 
mieć z kogo wybierać. Zachęcamy do dołą-
czenia do naszych drużyn – mówi Grzegorz 
Adamczewski.

Wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją 
przygodę w „Polonusie” podajemy numery te-
lefonów: Przemysław Pawlak – tel. 608 658 314, 
Grzegorz Adamczewski – tel. 600 244 408.

Od lewej stoją: Jakub Woźniak, Piotr Kurowski, trener Przemysław Pawlak, Bartosz Kociszewski, Piotr  
Gorgolewski,  Filip Kubicki, Szymon Szymański, Mateusz Kopeć, Jakub Wolski, Sławomir Kujawa – kierownik  
drużyny. Dolny rząd od lewej: Mateusz Gołębiowski, Łukasz Gościmski, Patryk Łagocki, Mateusz Szymański,  
Wojciech Łuczak, Wiktor Kujawa, Antoni Dobry, Damian Maciejewski, Krzysztof Słowiński.
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