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Julia

Powiem szczerze, że 
tak. Bardzo się stęskni-
łam za wszystkimi oso-
bami w szkole. Nawet 
za nauczycielami. Zdal-
na nauka nie do końca 
była łatwa. Na lekcjach 
jest inaczej. Tutaj nasz 
kontakt z nauczycielem 
był ograniczony, nie 
mógł nam osobiście 

wytłumaczyć pewnych rzeczy, rozwiać wątpliwo-
ści. Ja teraz będę w czwartek klasie technikum. 
Teraz przede mną matura i egzaminy zawodowe. 
Jestem przekonana, że nauka w grupie, w klasie 
jest łatwiejsza. 

Może zabrzmi to 
dziwnie, ale chętnie 
wracam do szkoły. Wy-
daje mi się, że w klasie 
jestem w stanie więcej 
rzeczy się nauczyć. I do 
tego dochodzi kontakt 
z kolegami i koleżanka-
mi. Tego mi najbardziej 
brakowało. Wakacje mi-
nęły szybko, prawie nie 
było czuć, że one są. W 

sumie od marca byliśmy w domu, nie wychodzili-
śmy, nie spotykaliśmy się. Myślę, że każdy chętnie 
wróci do szkoły.

Nikola

Czarek
Chętnie wracam po 

wakacjach do szkoły. 
Chciałabym już wrócić 
do rzeczywistości, do 
normalnej nauki. Nie 
ukrywam, że w czasie 
pandemii inaczej mi 
się uczyło. Nie wiem, 
czy trudniej, ale inaczej. 
Trzeba było włożyć wię-
cej pracy, by zrozumieć 

pewne rzeczy. Poczytać, poszukać. W szkole to był 
nauczyciel, który wszystko wytłumaczył. Teraz od 
września pójdę do szóstej klasy. I tęsknię już za ko-
leżankami, kolegami i nauczycielami.

Ja jestem w nowej sy-
tuacji. W czerwcu skoń-
czyłam szkołę podsta- 
wową, ósmą klasę. 
Jestem bardzo cieka-
wa tej nowej szkoły, 
nowej klasy, nowych 
koleżanek i kolegów. 
Chciałabym wrócić do 
szkoły. To będzie nowe 
wyzwanie, coś innego. 
Wydaje mi się, że zdal-

ne nauczanie niektórym uczniom pomogło. Na-
uczyciel nie miał pełnej kontroli nad tym, co robił 
uczeń. Moim zdaniem jednak nauka w szkole jest 
lepsza.

Antosia

Julia

MOIM ZDANIEM
Zapytaliśmy młodych mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, czy chętnie  

wracają do szkoły. Czego im najbardziej brakowało?

Może to się wydawać dziwne, ale chętnie wrócę do szkoły. Bardzo tęsknię 
za przyjaciółmi, za nauczycielami również. Dawno ich wszystkich nie widzia-
łam, nie ze wszystkimi mam kontakt. Najtrudniejsze w tej zdalnej nauce były 
dla mnie lekcje informatyki. Trzeba było zgrywać nowe programy i samemu 
się uczyć oprogramowania. Pani jednak robiła wszystko, by było nam łatwiej. 
Dawała karty pracy, które były bardzo pomocne. Oprócz informatyki lubię 
też język polski.  Odpoczęłam w wakacje, a więc chętnie wrócę do szkoły.
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Nowe place zabaw 
Zakończono prace związane z budową

Zakończono prace związane z budową 
dwóch placów zabaw w Kazimierzu Bisku-
pim - przy ul. Bielawy i ul. Golińskiej. Za-
stąpiły one stare zniszczone place zabaw,  
a w przypadku ul. Golińskiej placu już dawno 
zdemontowanego.

Kolorowe i zachęcające do zabawy – takie są 
nowe place. Urządzenia zabawowe rozmiesz-
czone zostały w taki sposób, aby umożliwiały 
zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy tymi 
sprzętami, a korzystanie z nich nie stwarzało za-
grożenia w trakcie zabawy. Zamontowano przy-
rządy, które są różnorodne 
i z całą pewnością sprawią 
dzieciom radość i frajdę.

Place zabaw zostały 
wyposażone w pojedyn-
cze elementy oraz zestawy 
sprzętu rekreacyjnego za-
chęcające dzieci do różnych 
form aktywności fizycznej, 
w szczególności pokony-
wanie przeszkód, wspina-
nie, czworakowanie, prze-
skoki, przeploty czy zwisy. 
Posiadają konstrukcję sta-
lową, cynkowaną oraz ma-
lowaną proszkowo, co za-

pewnia ich trwałość i estetykę, a nawierzchnię 
bezpieczną wykonano z piasku. Na placach 
umieszczone zostały regulaminy określające za-
sady i warunki korzystania z tych obiektów oraz 
zainstalowane zostały ławki i kosze na śmieci.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o.o. Kazimierz Biskupi. Koszt realizacji powyż-
szych inwestycji wyniósł łącznie 119 tysięcy zło-
tych, gdzie z Funduszu Sołeckiego przeznaczo-
no środki w wysokości 32 tysięcy złotych. 

KOMUNIKAT MZK
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Rolnicy dziękowali za plony
Dożynki gminno-parafialne

Tegoroczne, skromniejsze ze względu na pandemię, dożynki gminno-parafialne odbyły 
się w niedzielę, 16 sierpnia w Kazimierzu Biskupim. Najpierw podziękowano za plony w ko-
ściele pw. św. Marcina z Tours, a później część oficjalna odbyła się w parku kulturowym.

Po mszy świętej korowód dożynko-
wy, prowadzony przez Orkiestrę Dętą 
OSP w Kazimierzu Biskupim, przeszedł 
do parku. Władze gminy, radni, przed-
stawiciele wszystkich sołectw i miesz-
kańcy wzięli tam udział w obrzędach 
dożynkowych. Starostami dożynek 
byli Edyta Kubacka, sołtys Bochlewa 
i Jan Chwaciński, sołtys Sokółek. – Do-
żynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku 
dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek 
po ciężkiej pracy. Dziękuję wam za chleb, 
który dziś otrzymałem i za waszą trudną 
pracę – mówił wójt Grzegorz Maciejewski. Rol-
nikom podziękowali również Arkadiusz Miel-
carek, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Biskupi oraz Stefan Kropidłowski, przewodni-
czący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów.

Stoiska ze smakołykami przygotowały Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bielaw, Cząstkowa, Ka-
zimierza Biskupiego i Posady. Sołectwo Posada 
przygotowało również wieniec, który będzie 
reprezentował naszą gminę podczas dożynek 
powiatowych w Licheniu Starym.

Po oficjalnej części dla wszystkich zagrała 
Kapela Podwórkowa „Z Kopyta”.
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Czułam się momentami, jak generał
Ewelina Nowicka o szkole i pandemii

Nie chciała być nauczycielem, a skończyła 
jako dyrektor szkoły. Uwielbia czytać książki 
i najlepiej odpoczywa we własnym ogrodzie. 
Matematyka do tej pory sprawia jej problem, 
a w czasie pandemii w szkole czasami czuje 
się jak… generał. Przeczytajcie rozmowę  
z Eweliną Nowicką, dyrektor Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Sokółkach. 

Czy mała Ewelina chętnie wracała po waka-
cjach do szkoły? Z jaką miną przekraczała 
próg szkoły 1 września?

Mała Ewelinka zawsze bardzo chętnie wra-
cała 1 września do szkoły. Wiem, że brzmi to 
troszkę dziwnie, ale naprawdę tak było.  Ja za-
wsze lubiłam się uczyć, nigdy nie miałam też 
problemów w relacjach z rówieśnikami. Wszyst-
ko to sprawiało, że z całkiem letniej beztroskiej 
atmosfery chętnie wkraczałam w nostalgiczną 
jesień i wraz z nią ochoczo zajmowałam szkolną 
ławkę. Od zawsze lubiłam się rozwijać i podej-
mować nowe wyzwania. Zostałam wychowana 
według zasady, że cokolwiek się robi, należy 
robić to z pełnym zaangażowaniem. Uczennicą 
więc też byłam pilną. 

Za nami wakacje. Udało się odpocząć po 
trudnym i nieco innym roku szkolnym?

Miniony rok szkolny był inny niż wszystkie 
do tej pory. Był to rok niepewności, trudnych 
decyzji, niespodziewanych zwrotów akcji oraz 
lęków. Wakacje... były krótkie,  starałam się 
chociaż na chwilkę wyłączyć od spraw służbo-
wych, aby odpocząć. Jest to bardzo ważne dla 
równowagi psychicznej. Spędziłam je z rodziną 
w swoim ogrodzie. Trochę poczytałam... wresz-
cie coś innego niż rozporządzenia MEN. W tym 
roku nigdzie nie wyjeżdżaliśmy ze względu na 
sytuację epidemiologiczną w kraju. 

Czy od zawsze chciała Pani być nauczyciel-
ką? Jak to się stało, że wybrała Pani taką 
ścieżkę zawodową?

Jako mała dziewczynka bawiłam się, oczywi-
ście jak większość dzieci w tym wieku, w panią 
nauczycielkę. Jednak będąc licealistką wiedzia-
łam jedno: nigdy nie będę nauczycielem. Wy-
brałam się na studia, które nie przepowiadały 

mi pracy w szkole. Był to kierunek medyczny 
na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 
Dziś myślę, że w życiu nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Te studia wyposażyły mnie w  wie-
dzę  i praktyczną umiejętność rozpoznawania 
problemów  z zakresu psychologii, które dziś 
często wykorzystuję w pracy. Przygodę związa-
ną z pracą w szkole  rozpoczęłam jako świeżo 
upieczona absolwentka Zdrowia Publicznego 
z przygotowaniem pedagogicznym.  Dzięki za-
ufaniu, jakim mnie obdarzył ówczesny dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim, 
pan Mirosław Włodarczyk, miałam okazję od-
kryć w sobie powołanie do pracy w charakterze 
nauczyciela. Zostałam zatrudniona przez niego 
na kilka godzin w tygodniu,  jako nauczyciel 
wychowania seksualnego, które szybko zmie-
niło nazwę na wychowanie do życia w rodzinie. 
Pamiętam pierwszą lekcję bardzo dokładnie. To 
ona sprawiła, że pokochałam ten zawód. Była 
to lekcja z klasą ósmą. Wtedy uświadomiłam 
sobie, że ja nie chcę robić w życiu nic innego. 
Kiedy to zrozumiałam, rozpoczęłam studia, naj-
pierw z zakresu bibliotekoznawstwa, później 
skończyłam  filologię polską na UAM w Pozna-
niu i jeszcze kilka podyplomowych kierunków 
np. oligofrenopedagogikę czy zarządzanie 
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oświatą. Pracując z dziećmi i młodzieżą ciągle 
się uczymy, także od dzieci. Mamy duży wpływ 
na kształtowanie ich osobowości. To pasjonują-
ce, a zarazem bardzo odpowiedzialne zajęcie. 

Jakiego przedmiotu w szkole najbardziej lu-
biła się Pani uczyć, a który był tym najgor-
szym i spędzał sen z powiek?

Na to pytanie odpowiedź będzie krótka. Naj-
bardziej lubiłam język polski. Trafiałam w swojej 
edukacji na świetnych nauczycieli tego przed-
miotu. To oni zaszczepili we mnie chęć posze-
rzania tej wiedzy. Szczególny wkład miała pani 
od języka polskiego ze szkoły podstawowej. 
Sen z powiek zawsze spędzała mi matematy-
ka - królowa nauk. W czasach liceum i studiów, 
troszkę bardziej się polubiłyśmy... nigdy jednak 
nie potrafiłam szybko liczyć, do dziś mam z tym 
problem. Kiedy ktoś prosi mnie, abym szybko 
coś policzyła, wpadam w ogromną panikę. Do-
brze, że wymyślono kalkulatory, dla mnie to 
prawdziwe wybawienie.  Lubię natomiast zada-
nia logiczne. 

Od marca przyszło Wam się zmierzyć z nową 
rzeczywistością. Co było najtrudniejsze 
i czego Wam, nauczycielom, najbardziej  
brakowało?

Najtrudniejsze w sytuacji kryzysowej, z jaką 
przyszło nam się mierzyć, jest brak pewności 
co przyniesie nam kolejny dzień. Szkoła to taka 
instytucja, która szczególne potrzebuje spoko-
ju i równowagi do dobrego funkcjonowania. 
Niestety pandemia mocno zaburzyła te ele-
menty. Jako dyrektor czuję na swoich barkach 
ogromny ciężar odpowiedzialności, nie tylko za 
zdrowie uczniów i wszystkich pracowników, ale 
również za poziom edukacji jaki w tym czasie 
zapewnimy naszym uczniom. Wiedziałam od 
samego początku, że żadna trudna sytuacja, 
nawet ta której jesteśmy świadkami, nie zwal-
nia nas – nauczycieli od pełnienia naszej po-
winności względem naszych podopiecznych. 
Tak jak lekarze, którzy są szczególnie w tym cza-
sie potrzebni światu, tak i nauczyciele powinni 
zrobić wszystko, aby zapewnić odpowiedni po-
ziom edukacji i wychowania względem swoich 
uczniów. Czułam się trochę jak generał, który 
kieruje swoimi żołnierzami w ekstremalnie 
trudnych warunkach. Rozwiązania dotyczące 
edukacji zdalnej, które przyjęliśmy w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym w Sokółkach były sku-

teczne i wygodne dla naszych uczniów. Dzięki 
pracowitości i kreatywności nauczycieli, z któ-
rymi mam przyjemność i zaszczyt pracować, 
nasi uczniowie mogli bez zwolnionego tempa 
nabywać wiedzę i tworzyć solidne podwaliny 
do dalszego kształcenia. To ważne, aby ten czas 
nie był dla nich stracony. 

W jaki sposób Pani spędza wolny czas? Co 
najbardziej lubi robić?

Czas wolny najbardziej lubię spędzać we 
własnym domu i ogrodzie. Bardzo lubię czytać 
książki. Kiedy wracam do domu po stresują-
cym dniu w pracy, uwielbiam odreagowywać 
w kuchni, wymyślając nowe dania. Moja córka 
lubi mi pomagać, a syn i mąż są wtedy bardzo 
szczęśliwi...

A czy teraz, po wakacjach, chętnie Pani wra-
ca do pracy?

Tak jak zawsze, chętnie wracam do pracy. 
Oczywiście mam sporo lęku przed rozwojem 
choroby covid - 19. Staram się skupiać na fak-
tach i nie poddawać złym nastrojom. Wiem, 
że zwłaszcza teraz, czeka mnie trudny czas, 
jednak mam świadomość, że od mojego opa-
nowania i mądrych decyzji wiele zależy. Posta-
ram się więc, ze spokojem, wnikliwością i cha-
rakterystycznym dla siebie zaangażowaniem, 
rozpocząć ten rok szkolny. Mam nadzieję, że 
we współpracy z nauczycielami, pracownika-
mi szkoły oraz rodzicami, stworzymy optymal-
ne warunki do nauki i rozwoju dla naszych 
uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Sokółkach. Bardzo ważną rolę odgrywa też 
organ prowadzący, który na szczęście jest du-
żym wsparciem dla pracy szkół w gminie. 
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CZŁOWIEK Z PASJĄ

Jej świat ze słomy pleciony
Maria Gutowska zrobi wszystko

Wyjątkowe, niepowtarzalne, staranne, pracochłonne, mające niespotykany urok – te 
przymiotniki i tak nie w pełni oddadzą charakter dzieł robionych przez Marię Gutowską 
z Kazimierza Biskupiego. W trakcie naszego spotkania na stole pojawiały się zakładki, kart-
ki, obrazy, szkatułki, tacki, koszyczki, kapelusze… Po godzinie rozmowy okazało się, że tak 
naprawdę ze słomy można zrobić wszystko.

Świat małej Marii zawsze był wypełniony 
rzeczami ze słomy. Wyplatać nauczyła się od 
ojca, gdy miała dwanaście lat. – Po prostu pa-
trzyłam i dziwiłam się, że każda plecionka 
musi być z innej słomy. Suchej lub mokrej, 
krótszej czy dłuższej. Podpatrywałam i sama 
próbowałam, aż w końcu mi wyszło – mówi. 

Ojciec pani Marii nauczył się robić cudeńka 
ze słomy w wojsku. – Opowiadał mi, że jako 
wojskowi często wyjeżdżali na poligon. 
I w polu, w małej chatce, mieszkał pewien 
dziadek, który plótł takie rzeczy. Tata się za-
interesował, zaczął wypytywać. W końcu po-
szedł w pole, wyciął zboże i próbował robić 
tak samo, jak dziadek. Siedział w koszarach, 
moczył słomę i naśladował. Okazało się, że 
wyszła mu szkatułka, choć nikt nie wierzył 
w to, że mu się uda – wspomina kobieta.

Szkatułka ze słomy tak się spodobała, że 
w nagrodę ojciec pani Marii otrzymał dwa tygo-
dnie urlopu i mógł przyjechać do swojej żony. 

Pani Maria z rozrzewnieniem wspomina pola 
wypełnione zbożem. Jako mała dziewczynka 
biegła na pole, wycinała słomę i siadała do ple-
cenia. Gdy wyszła za mąż i przyjechała do Kazi-
mierza Biskupiego nadal jeździła do Kawnic po 
słomę. Bo plecenie już na stałe stało się jej ży-
ciem i pasją. I tak już od sześćdziesięciu lat.

W tworzeniu prawdziwych dzieł ze słomy po-
magał pani Marii mąż. To on wycinał wzory, sza-
blony z tektury. Często je sklejał, wkładał druciki. 

– Razem sobie tak pracowaliśmy. Teraz już go 
nie ma, a ja już nie mam tyle zdrowia. Bolą 
ręce, bolą plecy, ale nie przestaję pracować. 
Bo przecież nie mogę poddać się chorobie. 
Robię ze słomy, by nie myśleć o problemach 
ze zdrowiem, by nie poddać się złym myślom. 
Mam ogromny sentyment do rzeczy, które 
robiliśmy razem z mężem – mówi pani Maria.

Okazuje się, że ze słomy można stworzyć pra-
wie wszystko. Na stole leżą wyjątkowe zakładki 
do książki. – Wystarczy tylko nakleić słomę, to 
nic trudnego – przekonuje pani Maria. Więcej 
wysiłku wymaga już zrobienie kartki okoliczno-
ściowej, ramy do obrazu, czy kartki z kalendarza. 

Dłużej robi się szkatułki, koszyczki, czy kape-
lusze. – Na ten duży, co jest tu na stole trzeba 
było siedemnastu metrów słomy. Zajęło mi 
to tydzień, razem z kręceniem i ze zszyciem 
– wyjaśnia mieszkanka Kazimierza Biskupiego.

Jeszcze niedawno pani Maria jeździła na róż-
ne pikniki i wystawy. Prezentowała swoje dzieła 
nie tylko w powiecie. Zresztą jej kartki pojechały 
nawet za granicę. – Mam sąsiadkę, która wy-
syła moje wytwory ze słomy swoim znajo-
mym do Niemiec. Wiem, ze bardzo im się tam 
podobają – mówi kobieta.

Teraz większość z dzieł ze słomy pani Maria 
już zostawia w domu, na pamiątkę. Tak, jak prze-
piękną makietę ze studnią „łosośką”, jednym 
z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ka-
zimierzu Biskupim. 

Wyplatać różne 
rzeczy ze słomy po-
trafi również syn pani 
Marii. – Obraz, który 
zrobił, jest w klasz-
torze kamedułów 
w Bieniszewie. A te-
raz wnuczka chce się 
uczyć robić ze sło-
my. Bardzo chętnie 
jej to wszystko po-
każę. Niech ta pasja 
zostanie w naszej 
rodzinie i będzie 
dalej przekazywana 
– mówi pani Maria.
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Zakończono prace 
przy gazociągu

Wznowiono roboty drogowe na ul. Południowej 

Od 10 sierpnia wznowiono roboty dro-
gowe na ul. Południowej w miejscowości 
Bielawy. Prace zostały przerwane w połowie 
maja w związku z budową gazociągu na ul. 
Południowej, Poprzecznej, Kawnickiej i Pół-
nocnej.

Po wielomiesięcznych negocjacjach gminy 
z PSG, Polska Spółka Gazownictwa zdecydo-
wała się ponownie przeprowadzić procedury 
przetargowe. Dopiero w czwartym przetargu 
wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych 
budowy gazociągu. Aby budowa gazociągu 
była możliwa w ramach uzgodnień z PSG gmi-
na zobowiązała się do odtworzenia nawierzch-

ni drogowych, jak i wstrzymania na czas budo-
wy gazociągu robót drogowych związanych 
z przebudową ul. Południowej. 

Nadmienić należy, że część budowanej in-
frastruktury gazowej przebiega bezpośrednio 
pod nowo budowaną nawierzchnią jezdni, na-
wierzchnią chodnika, jak i zjazdów. W ramach 
przebudowy ul. Południowej wykonano także 
niezbędną infrastrukturę podziemną: teleko-
munikację, kanalizację deszczową, wyjścia ka-
nalizacji sanitarnej, czy kompleksowe oświe-
tlenie uliczne. W ramach zadania skorygowano 
także geometrię skrzyżowania – ul. Południowa 
będzie ulicą główną, a ulica Północna podpo-
rządkowaną. Do końca września wykonane 
zostaną roboty na ciągu głównym drogi, a do 
końca października zakończenie całości prac.
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Bitwa na wodne balony
Wakacyjne wtorki z GOK

Animacje, wodne szaleństwo, zabawy 
z chustą, robienie świec zapachowych i my-
dełek – to tylko nieliczne atrakcje, które cze-
kały na uczestników wakacyjnych zajęć or-
ganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kazimierzu Biskupim i w filii GOK-u w Po-
sadzie.

W wakacje nie ma czasu na nudę. Udowod-
nili to uczestnicy wakacyjnych zajęć organi-
zowanych w kazimierskim Gminnym Ośrodku 
Kultury. W sierpniowe wtorkowe popołudnia za-
równo w Kazimierzu Biskupim, jak i w Posadzie 
było gwarno i kolorowo.  Dzieci miały możliwość 
zabawy z animatorem. Była kolorowa chusta, 
tańce, robienie stworków, świec zapachowych 
i mydełek, zabawy cyrkowe i inne atrakcje.
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Seniorzy czytali poezję
Maria Witczak gościła w Kazimierzu

Maria Witczak związana z Kazimierzem 
Biskupim, teatrolog, poetka, autorka, była 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury była 
gościem kazimierskich seniorów. 

 „Poezja leczy rany, jakie zadaje rozum” to 
tytuł spotkania autorskiego z Marią Witczak. – 
Dziękuję za zaproszenie. Jestem niezmier-
nie szczęśliwa, że jeszcze mogę uczestniczyć 
w życiu kulturalnym Kazimierza Biskupiego. 
W latach 70-tych zawitaliśmy z mężem w te 
strony. Zaproponowano mi pracę w Kazi-
mierzu Biskupim, wszystko inaczej wygląda-
ło. To było piękne miejsce, kawiarnia, biblio-
teka, sala kameralna i widowiskowa. Jako 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury udało 
mi się nawet przygotować przedstawienie 
z młodzieżą – mówiła pani Maria na początku 
spotkania.

Potem był czas na czytanie poezji. Najpierw 
przez samą autorkę wierszy, a później przez 
uczestników Dziennego Domu Senior + w Ka-
zimierzu Biskupim. Nie zabrakło też pytań do 
gościa, nawet tych o długie, szczęśliwe życie.

Po zakończeniu spotkania był czas na rozmowy  
z artystką i autografy.

Uratował dzieci, sam zginął
Zbiórka pieniędzy dla rodziny Marcina

Marcin Kolczyński, mieszkaniec Kazi-
mierza Biskupiego, zginął tragicznie ratu-
jąc trójkę topiących się dzieci. Wyjechał do 
Holandii, by poprawić byt swojej rodzinie. 
W Polsce pozostawił żonę i trójkę dzieci. Te-
raz bliscy i przyjaciele zbierają pieniądze, by 
pomóc rodzinie pana Marcina. 

Pan Marcin wyjechał w trakcie swojego urlo-
pu do Holandii, by zarobić pieniądze i poprawić 
byt swojej rodzinie. 2 sierpnia wypoczywał na 
plaży, zobaczył topiące się w morzu dzieci i bez 
wahania rzucił się na ratunek. Udało się je bez-
piecznie sprowadzić na brzeg, jednak sam nie 
wrócił z wody. Poświęcił swoje życie by ratować 
innych.

Jak możemy przeczytać na portalu zrzutka.
pl pan Marcin osierocił Martynkę, Kamilkę i Ma-
teuszka. „Chcemy wesprzeć osłabioną rodzinę, 
żeby zapewnić bezpieczne miejsce do życia 
dzieciom Marcina i Moniki. Pomóżmy dziew-
czynie zebrać pieniądze na małe mieszkanie. 
Monika mieszka obecnie w starym, nieswoim 
domu i nie jest w stanie ponieść kosztów utrzy-
mania tego domu oraz wychowywania dzieci. 
Potrzebuje taniego w utrzymaniu mieszkania. 
Z całego serca dziękujemy za każde finansowe 
wsparcie dla Moniki i jej małych dzieci. Tylko ra-
zem damy radę dla rodziny naszego bohatera” 
– piszą przyjaciele Moniki.

Pieniądze można wpłacać: 
www.zrzutka.pl/xknr9u



12

Prace remontowe w sektorze rekolekcyjnym zakończone

Doczekaliśmy się zakończenia prac re-
montowych w klasztorze Misjonarzy Świętej 
Rodziny w Kazimierzu Biskupim, w sektorze 
rekolekcyjnym. Przez wiele lat odbywały się 
u nas rekolekcje przyciągające ludzi z całego 
kraju, z różnych grup społecznych. Po okre-
sie remontu zapraszamy wszystkich do po-
nownego zgłębiania ducha Świętej Rodziny. 

W naszym centrum rekolekcyjnym można 
odnaleźć swoją wypaloną, zagubioną, zdep-
taną, a także nie rzadko wyśmianą tożsamość. 
Przestrzeń terenu klasztornego to doskonałe 
miejsce gdzie można przeżyć swoje rekolek-
cje, czy dni: skupienia, ciszy, postu, ale także 
rekolekcje rodzinne, małżeńskie, wspólnotowe 
i inne. To miejsce gdzie można zacząć stawiać 
czoło problemom dnia codziennego, a nade 
wszystko szukać ich rozwiązania w oparciu 
o sakramenty. 

Centrum rekolekcyjne Misjonarzy Świętej 
Rodziny w Kazimierzu Biskupim jest doskona-
le przystosowane do zatrzymania się na dłużej. 
Do dyspozycji są pokoje gościnne jedno-, bądź 
kilkuosobowe.  Na terenie naszego klasztoru 
dla osób uczestniczących w rekolekcjach, udo-
stępnione są: boisko trawiaste, grill w zadaszo-
nej wiacie (do 50 osób), miejsce na ognisko, 
możliwość zorganizowania posiłków (do 80 
osób), zwiedzania klasztoru i muzeum misyjne-
go, miejsce do odprawiania Eucharystii i sakra-
mentu pokuty i pojednania – kościół zimą jest 
ogrzewany, a także w razie potrzeby służymy 
posługą sakramentalną. 

Pobyt w centrum rekolekcyjnym Misjonarzy 
Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim staje 
się niezwykłą przygodą ze względu na wyjąt-
kowość miejsca, w którym jest zlokalizowany. 
Tradycja ukształtowała sposób myślenia o Kazi-
mierzu Biskupim jako o mieście – sanktuarium, 
ze względu na rozmieszczenie miejsc kultu 
Pięciu Braci Męczenników, który obejmował 
całą miejscowość i parafię. Okolica sprzyja bez-
piecznemu i ciekawemu wypoczynkowi. Nie-
opodal naszego klasztoru znajduje się Puszcza 
Bieniszewska, każdy kto chce spędzić trochę 
czasu obcując z przyrodą, słuchając ptaków, 
obserwując różne gatunki zwierząt, przemie-
rzać naturalne rozlewiska, również bagienne, 
poczuje, że jest we właściwym miejscu. Puszcza 
to również doskonałe miejsce do wypoczynku 
aktywnego, są ścieżki rowerowe, piękne trasy 

do biegania i spacerów. Puszcza objęta jest re-
zerwatem „Natura 2000”, między innymi dlate-
go zachowuje swój pierwotny urok. W centrum 
puszczy odnajdziemy klasztor Kamedułów. Tu-
taj mamy okazję zachwycić się doskonałą ciszą, 
dotknąć ducha życia pustelniczego, a także za-
kupić słoik miodu kamedulskiego.

Będąc w centrum rekolekcyjnym Misjona-
rzy Świętej Rodziny nie możemy zapomnieć o 
odwiedzeniu Sanktuarium Matki Bożej Licheń-
skiej w Licheniu. Jest to największa bazylika 
w Polsce. Jeden z najstarszych obiektów sakral-
nych w Polsce znajduje się również w okolicach 
centrum rekolekcyjnego Misjonarzy Świętej 
Rodziny i jest to zespół klasztorny w Lądzie – 
opactwo cystersów, aktualnie pracują tam sale-
zjanie. Klasztor został założony w XII w. 

Te i wiele innych pobliskich miejsc powodu-
ją, że czas spędzony u Misjonarzy Świętej Ro-
dziny w Kazimierzu Biskupim staje się niezapo-
mnianą przygodą z ogromną chęcią powrotu. 
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę inter-
netową: www.kazimierzklasztor.pl, w celu za-
poznania się z terminami prowadzonych przez 
nas rekolekcji.

kl. Karol Bielicki MSF 

Zapraszamy do misjonarzy
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Bielawy na kajakach
Czwarty spływa kajakowy OSP 

Po raz czwarty OSP Bielawy zaprosiło 
swoich członków i ich rodziny na spływ kaja-
kowy. Było sportowo i rodzinnie.

Trasa spływu wiodła malowniczą doliną War-
ty z konińskiego bulwaru do przeprawy promo-
wej Sławsk-Węglewskie Holendry. To już czwar-
ty spływ zorganizowany przez OSP Bielawy. 

Strażacy i ich rodziny pokonali dwunastoki-
lometrową trasę w ciągu trzech godzin. Z nur-
tem rzeki płynęło się im całkiem przyjemnie. W 
spływie uczestniczyło dwadzieścia sześć osób. 
Na koniec na wszystkich czekały kiełbaski z 
grilla, które serwował sam prezes OSP Bielawy 
Bogdan Lazarek. Rodzinna atmosfera, uśmiech-
nięte twarze rodziców i dzieci, długie rozmowy 
przy grillu – to wszystko sprawiło, że organi-
zatorzy już myślą o kolejnym, jubileuszowym, 
spływie.

Zakupy dla  
młodych druhów

Z funduszu trzech sołectw

O nowe kaski, koszulki, dresy i inne po-
trzebne rzeczy wzbogaciła się Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza w Dobrosołowie. 
Pieniądze na ten cel zostały przeznaczone z 
funduszu sołeckiego trzech sołectw: Dobro-
sołowa, Anielewa i Komorowa.

8 tysięcy złotych – tyle 
przeznaczyły trzy sołec-
twa ze swojego funduszu 
na zakupy dla Młodzie-
żowej Drużyny Pożarni-
czej w Dobrosołowie. Do 
młodych strażaków tra-
fiło: dziesięć kasków, 6 
noszaków, dwa zestawy 
numeracji, dwadzieścia 
podkoszulek, dwadzieścia 
koszarówek, dziesięć dre-
sów damskich i dziesięć 
dresów damskich oraz 
dwie prądownice. – To 
wszystko przyda nam 

się do zawodów Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych – mówiła Agnieszka Kurek, opiekun 
młodych druhów.

– Macie z kogo brać przykład, macie od 
kogo się uczyć – mówił Grzegorz Maciejew-
ski podczas uroczystego przekazania strojów. 
– Życzę Wam wielu sukcesów w zawodach. 
Mocno trzymam kciuki, byście zdobywali 
medale i  godnie nas reprezentowali – dodał. 

MDP OSP Dobrosołowo ma ponad dwudzie-
stu członków. Jest to młodzież z trzech sołectw: 
Anielewa, Dobrosołowa i Komorowa.
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Ciasto z owocami dla każdego

Biszkopt:
•	 5	jaj
•	 ¾	szklanki	cukru
•	 ½	szklanki	mąki	ziem-

niaczanej
•	 1/2	szklanki	mąki	pszen-

nej

KĄCIK KULINARNY

Tym razem prezentujemy naszym Czytelnikom przepisy nadesłane do naszej redakcji 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Posadzie. Paniom dziękujemy, a wszystkim życzymy… 
smacznego!

•	 olejek	cytrynowy
•	 łyżka	octu
•	 1	łyżeczka	proszku	

do pieczenia
•	 herbatniki	–	duża	

paczka, 200 g

Powinno wystarczyć do nasączenia biszkoptu  
i herbatników na wierzchu ciasta
Wykonanie:
•	Białka	ubić	na	sztywną	pianę.
•	Dodać	cukier,	później	żółtka	wymieszane	 
z octem oraz olejek cytrynowy i nadal ubijać do 
białości.
•	Przesiać	mąki,	połączyć	i	dodawać	po	łyżce.
•	Lekko	połączyć	szpatułką	z	ubitymi	jajkami.
•	Ciasto	wylać	na	blaszkę	i	piec	w	temperaturze	
180 stopni przez około 30-35 minut.
•	Po	upieczeniu	biszkopt	ostudzić	i	nasączyć	
lekko ponczem.

CYTRYNOWIEC

Składniki:
•	 3	jaja	duże	lub	4	mniejsze
•	 ¾	szklanki	cukru
•	 2	szklanki	mąki
•	 ½	szklanki	oleju
•	 ½	szklanki	mleka

•	 2	łyżeczki	proszku	
do pieczenia

•	cukier	waniliowy
•		owoce	według	

uznania

Wykonanie:
•	Jajka	ubić	z	cukrem	do	białości
•	Miksując	dodawać	po	trochu	mąkę,	olej	i	mleko.
•	Na	koniec	dodać	proszek	do	pieczenia	(można	
też go wymieszać z mąką).
•	Ciasto	wylać	na	blachę	i	położyć	na	nie	owoce	
(mogą być różne, w zależności od pory roku).  
Owoców powinno być dość dużo, część można 
powciskać w ciasto.

CIASTO Z OWOCAMI

Poncz:
•	 woda
•	 sok	z	cytryny
•	 cukier	(wedle	uznania)

KREM:
•	 2	jaja
•	 500	g	masła	roślinnego
•	 5	łyżek	cukru	pudru
•	 3	galaretki	cytrynowe

•	 sok	z	jednej	cytryny
•	 500	ml	śmietany	36	

proc.
•	 1	łyżka	cukru	pudru
•	 sok	z	pół	cytryny

Kruszonka:
•	 Ok.	½	kostki	masła
•	 Mąki	i	cukru	ile	się	

wgniecie
•	 Można	dodać	cukier	

waniliowy

Wykonanie:
•	Galaretki	rozpuścić	w	¾	szklanki	wody,	dodać	
sok z cytryny, ostudzić
•	Jaja	ubić	z	cukrem	na	pianę,	powoli	dodawać	
rozpuszczone i wystudzone masło (małymi por-
cjami). Na koniec dodać tężejącą galaretkę.

•	Krem	wyłożyć	na	ciasto	i	schłodzić	w	lodówce.
•	Śmietanę	kremówkę	ubić	z	łyżką	cukru	pudru,	
dodać sok z połowy cytryny, wyłożyć na krem.
•	Na	śmietanę	położyć	herbatniki,	lekko	umo-
czone w ponczu, który został po nasączeniu 
biszkoptu.
•	Na	herbatniki	rozlać	jeszcze	lukier	(lukier	
robimy z soku z 1 cytryny, 1 łyżki gorącej wody 
oraz cukru pudru w takiej ilości, aby powstała 
konsystencja gęstej śmietany).

•	Na	wierzch	posypać	dość	grubo	kruszonką.	
•	Piec	w	temperaturze	180	stopni	około	50-55	
minut.
•	Po	wystudzeniu	ciasto	można	posypać	cukrem	
pudrem.



15

Nagrody i wspaniała atmosfera
X festyn o puchar Grzegorza i Michała

27 zawodników rywalizowało nad kana-
łem Władzimirów o Puchar Grzegorza i Mi-
chała. Nagrody wręczono na festynie, który 
odbył się na Osiedlu Południe.

W kategorii junior pierwsze miejsce zajął 
Miłosz Rybacki z wynikiem 3010 g. Drugi był 
Filip Konieczka. W kategorii senior najlepszy 
okazał się Łukasz Urbaniak z wynikiem 6200 
g.	 Drugi	 był	Włodzimierz	 Adamczyk	 (4950	 g),	
trzeci	–	Michał	Pomorski	(2245	g).	Kolejne	loka-
ty zajęli: Arkadiusz Kościelniak (2000 g), Leszek 
Szalbierz (1900 g), Jan Kamyszek (1730 g), Józef 
Falkowski (1585 g), Michał Kostrzewa (1550 g), 
Paweł	 Jagodziński	 (1345	g),	Waldemar	Kołacki	
(1255 g), który złapał największą rybę zawodów  

(karasia o wadze 535 g i zdobył puchar zastęp-
cy przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz 
Biskupi Janusza Stefańskiego).

 Spotkanie zakończył wspólny posiłek, kapu-
śniak, schabowy XL i kompot z firmy „Smakuś”. 
Sponsorami poza Michałem i Grzegorzem była 
firma Stil producent zanęt wędkarskich oraz 
Agnieszka, Adam, Łukasz oraz tajemniczy An-
drzej D. Wręczenie nagród nastąpiło na festynie 
popołudniowym na Osiedlu Południe. – Wspa-
niała jak zawsze atmosfera i wspaniali lu-
dzie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali 
i sponsorowali – mówił Grzegorz Grobelski z 
koła	PZW	nr	46	w	Kazimierzu	Biskupim.

Można już 
składać wnioski

Ruszył program „Moja Woda”

Celem programu „Moja Woda”, finanso-
wanego ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
jest łagodzenie skutków suszy poprzez bu-
dowę przy domu instalacji zatrzymujących 
deszczówkę. Program został ogłoszony  
1 czerwca 2020 roku.

Program skierowany jest do właścicieli do-
mów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać 
dotację do 5 tysięcy złotych, ale nie więcej 
niż 80% kosztów, które zostały poniesione po  
1 czerwca 2020 roku. To łącznie 100 mln zł na 
dofinasowanie m.in. zakupu, montażu i urucho-
mienia instalacji pozwalających na zagospoda-
rowanie wód opadowych i roztopowych na te-
renie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. 

Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane 
na przykład do kanalizacji bytowo-gospodar-
czej, kanalizacji deszczowej, rowów odwad-
niających odprowadzających poza teren nie-
ruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place 
itp. W ramach programu finansowane mogą 
być również przewody odprowadzające wody 
opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub 
nadziemne, instalacje rozsączające oraz ele-
menty do nawadniania bądź innego sposobu 
wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” będzie realizowany 
w	 latach	2020-2024,	 przy	 czym	podpisywanie	
umów o dotacje zaplanowano do 30 czerw-
ca	2024	r.,	a	wydatkowanie	środków	do	końca	
2024	roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów 
wniosków można znaleźć na stronach interne-
towych poszczególnych wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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Barnaba i pokutujący zabójcy
Klasztor OO. Kamedułów – dlaczego w Bieniszewie?

Umiejscowienie klasztoru kamedułów w Puszczy Bieniszewskiej nie jest przypadkowe. Jego 
tytuł Eremus ss Quinque Martyrum – Erem Świętych Pięciu Męczenników częściowo wyjaśnia tę 
kwestię, ale nie do końca. Bezpośredni związek z usytuowaniem właśnie tu klasztoru ma postać 
św. Barnaby, towarzysza patronów Kazimierza Biskupiego.

Wiemy z historii Pięciu Braci, że Barnaba był 
poza eremem w chwili, gdy w nocy z 10 na 11 li-
stopada 1003 r. napadli na nich zbójcy dokonując 
bestialskiego mordu. Tylko dzięki temu ocalał. 

W źródłach historycznych osoba św. Barnaby 
jest bardzo słabo opisana, albo w ogóle. Bardzo 
dużo jednak dowiadujemy się o nim z przekazy-
wanej w Kazimierzu Biskupim od wieków tradycji 
i wyrosłej z niej legendy hagiograficznej.

Bardzo dokładnie opisuje tę tradycję ks. St. Ma-
łachowski w wydanej w 1905 r. książce pt.: Żywot 
Świętych Męczenników Kazimierskich. Życie św. 
Barnaby zaczyna nabierać szczególnego znacze-
nia po ciągu wydarzeń, które spotkało mnichów 
po wizycie księcia Bolesława i ofiarowaniu im 
pieniędzy. Cud odradzania się łososia od odcię-
tej wcześniej głowy ustał. Bracia upatrując w tym 
gniew boży za przyjęcie daru księcia postanawia-
ją, że oddadzą to co otrzymali. Z tym zadaniem 
wysłali Barnabę. Kiedy przed księciem tłumaczył 
powód zwrócenia pieniędzy, w pewnym momen-
cie zamarł. Wzrok utkwił gdzieś w przestrzeni. 
Twarz okryła się potężnym smutkiem, by w chwilę 
po tym rozjaśnić się radością. Zapytany o powód 
tej nagłej zmiany nastroju opowiedział, że widział 
przed chwilą jak jego współbracia są okrutnie 
mordowani i dlatego twarz ścisnął smutek. Na-
tomiast radość jaką przeżywał później wynikała 

z tego, że widział jak jego bracia idą ze śpiewem 
do nieba w towarzystwie aniołów.

Po tych wydarzeniach książę Bolesław za-
rządził poszukiwania i niedługo po tych zbój-
cy zostali pochwyceni. Z rozkazu księcia zostali 
przykuci do grobów pomordowanych, aby tam 
z głodu i pragnienia umarli. W mordercach wi-
dzących z jak niezwykłym spokojem i modlitwą 
na ustach oddawali swe życie mnisi, których za-
bili, a także pod ogromnym wrażeniem wydarzeń 
następujących po zabójstwie, dokonuje się we-
wnętrzna przemiana. Zwracają się do pomordo-
wanych o wstawiennictwo u Boga i ku zdziwieniu 
wszystkich skruszone kajdany opadają z ich rąk 
i nóg. Doświadczając tak niezwykłego cudu skła-
dają przyrzeczenie, że nie odejdą z tego miejsca 
i do śmierci tu pozostaną, aby pokutować za swe 
zbrodnie.

Barnaba wyrzucając sobie, że przez przyjęcie 
daru księcia przyczynił się niejako do morderstwa 
współbraci postanowił resztę życia spędzić na po-
kucie. Uprosił u księcia Bolesława aby oddał pod 
jego opiekę skruszonych zabójców. Od tej pory 
wiedli życie pokutne w pustelni kazimierskiej.

Jednak po niedługim czasie, gdy w miejscu 
męczeństwa i pochówku męczenników w wyniku 
licznych cudownych wydarzeń zaczęło się groma-
dzić coraz więcej ludzi, Barnaba wraz z dopiero 
co utworzoną wspólnotą pokutników przeniósł 
się do spokojniejszego miejsca. Znalazł takowe 
w pobliskim lesie na wzgórzu nieopodal wsi Bie-
niszew.

Kiedy na początku XVII w. zostaje we Włoszech 
wydany drukiem Żywot Pięciu Braci pióra Marci-
na Baroniusza ożywa w zakonie kamedułów kult 
św. Pięciu Braci. Postanawiają przybyć do Polski 
i na miejscu męczeństwa swoich ojców ducho-
wych wybudować klasztor. Ponieważ Kazimierz 
Biskupi w tym czasie był już dość dużą i gwarną 
miejscowością, w oczywisty sposób oczy kame-
dułów zwróciły się na miejsce, gdzie założył pu-

stelnię współbrat św. Mę-
czenników św. Barnaba. 
Nie stało się to w sposób 
bezproblemowy, ale po 
wielu perypetiach, a tak-
że interwencji z Nieba 
zamiar ten zrealizowali.

Szczepan Mrówczyński

Kaplica Barnaby. Stała w miejscu 
gdzie Barnaba (jeden z towarzyszy 
pięciu braci męczenników) 
po śmierci braci zamieszkał 
i w którym było cudowne źródełko.  
W 2003 r. zrekonstruowano
fundamenty kaplicy. 
Źródło: Tygodnik ilustrowany 1905 r.
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„Polonus” w czubie tabeli
Bardzo dobry start seniorów

Bardzo dobry start piłkarzy z Kazimierza 
Biskupiego. Podopieczni Przemysława Paw-
laka w czterech spotkaniach zdobyli dzie-
sięć punktów.

Przed rozgrywkami ligowymi działacze  
„Polonusa” mówili o problemach kadrowych. 
Początek sezonu napawa jednak optymizmem. 
W pierwszym meczu, na inaugurację sezonu, 
pokonali u siebie „Stal” Pleszew. Potem było 
wysokie wyjazdowe zwycięstwo w Czekanowie 
i jeden punkt wywalczony w Kazimierzu z „Or-
łem” Mroczeń, a w minioną sobotę wyjazdowe 
zwycięstwo w Dąbiu.  – Początek rundy jest 
bardzo dobry. Mam nadzieję, że dobra passa 
nas nie opuści – mówi Grzegorz Adamczewski, 
prezes „Polonusa” Kazimierz Biskupi.

V LIGA WIELKOPOLSKA 
1.	 Victoria	Skarszew	4	10	15-7
2.	 Polonus	Kazimierz	Biskupi	4	10	11-3
3.	 KS	Opatówek	4	9	12-6
4.	 SKP	Słupca	4	9	9-5
5.	 Piast	Kobylin	4	9	9-7
6.	 Zefka	Kobyla	Góra	4	7	9-7
7.	 Orzeł	Mroczeń	4	7	8-6
8.	 Vitcovia	Witkowo	4	6	5-4
9.	 Astra	Krotoszyn	4	5	9-8
10.	 GKS	Sompolno	4	4	8-6
11.	 GKS	Rychtal	4	4	8-11
12.	 Stal	Pleszew	4	4	3-6
13.	 Tulisia	Tuliszków	4	3	7-14
14.	 MKS	Dąbie	4	3	2-7
15.	 Lew	Pogorzela	4	3	7-11
16.	 Raszkowianka	Raszków	4	3	5-11
17.	 Zjednoczeni	Rychwał	4	2	8-11
18.	 	Piast	Czekanów	4	2	6-11
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Grali dla hospicjum
Na orliku w Kazimierzu

Osiem drużyn wzięło udział w turnie-
ju charytatywnym dla Hospicjum im. Jana 
Pawła II w Koninie. Sportowy weekend na 
rzecz pacjentów hospicjum zorganizowało 
stowarzyszenie „Wioska z Przytupem”, firma 
Spidersys i sołectwo Kazimierz Biskupi. 

Na kazimierskim orliku spotkali się amato-
rzy koszykówki, ale nie tylko. W turnieju stre-
etball najważniejszy był sam start i wpisowe, 

które wsparło hospi-
cjum w Koninie. Wśród 
zgłoszonych drużyn nie 
zabrakło miejscowych 
samorządowców, mło-
dzieży, czy reprezentan-
tów klubu „Copacabana” 
Konin oraz byłych graczy 
MKS MOS Konin. 

Turniej był częścią 
sportowego weekendu 
dla Hospicjum im. Jana 
Pawła II w Koninie. 

Zastąpi wysłużony 
sprzęt

Koparko-ładowarka dla PGKiM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kazimie-
rzu Biskupim wzbogaciła się o kolejny nowy 
sprzęt – koparko-ładowarkę CASE 580ST.  
Nowy sprzęt zasili park maszynowy spółki 
i powoli zacznie zastępować wysłużoną już 
17 letnią koparko – ładowarkę.

Ciężar tej maszyny to 8.665 t, szerokość łyżki 
podsiębiernej 2,25 m, 
natomiast pojemność 
czerpaka wynosi 1 m³. 
Konstrukcja ramienia 
koparkowego ma ze-
wnętrzną częścią wy-
suwaną dzięki czemu 
wszystkie elementy 
ramienia przy kon-
takcie z ziemią są cały 
czas dobrze chronio-
ne przed uderzeniami 

i odkładaniem się na nich zanieczyszczeń. Zęby 
na końcówce ramienia zapewniają doskonałe 
utrzymywanie materiału, szczególnie podczas 
takich prac jak np. umiejscawianie rur czy wy-
dobywanie głazów. Wygięty wysięgnik zapew-
nia większą zdolność kopania i sprawia, że  
łatwiej załadować ciężarówkę. W celu poprawy 
bezpieczeństwa, joysticki automatycznie wyłą-
czają się, gdy nie są używane. Załączają się na-
tychmiast po naciśnięciu przycisku.

Koszt zakupu koparko – ładowarki wyniósł 
404	853,92	zł.	
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