
PAŹDZIERNIK 2020

W najnowszym 
wydaniu między 
innymi:

Kim jest dla mnie 
nauczyciel? – sonda 
wśród dzieci 
– str. 2

Konin chciał zabrać 
tereny gminy  
Kazimierz Biskupi 
– str. 4-5

Pożegnali lato  
w Posadzie  
– str. 7

Króliki skradły  
moje serce  
– str. 8-9

Bawili się u Wesołej 
Zośki  
– str. 11

Nie wyobrażam sobie 
życia gdzie indziej  
– str. 16

Orlik na czele tabeli  
– str. 17

Egzamin pod okiem 
policjantów  
– str. 18



2

Natalia

Nauczyciel to jest ten kto nam zadaje pytania i zgłaszamy się 
do odpowiedzi. Jeszcze nie chodzę do szkoły, tylko do przed-
szkola. Tam też są nauczyciele. I bardzo miłe panie. My w przed-
szkolu bawimy się i uczymy. Ja wolę się bawić, a nie uczyć.  
Jak będę dorosła też zostanę nauczycielką.

MOIM ZDANIEM
W październiku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Zapytaliśmy małych mieszkań-
ców gminy Kazimierz Biskupi kto to jest nauczyciel i czy trudny to zawód?

Julia

Pani nauczycielka uczy nas, żebyśmy wszystko umieli. 
Wszystko, czyli pisać i czytać. Ja chodzę do szkoły do drugiej 
klasy. Nie jest trudno, lubię chodzić do szkoły. Uczymy się teraz 
o ó wymiennym na o. Ja wolę mieć lekcje matematyki, a nie 
języka polskiego. Najbardziej lubię jednak lekcje plastyki. Gdy 
dorosnę chciałabym zostać kosmetyczką.

Nikola

Nauczyciel to jest ktoś, kto uczy nas pisać, literek i cyferek.  
Ja mam moją ulubioną nauczycielkę, to jest pani Ewa. Z panią 
Ewą piszemy w zeszytach, wyciskamy różne kształty. Na lek-
cjach jest ciekawie. Trudno jest uczyć innych, a pani Ewa nam 
pomaga, gdy nam coś się pomyli. Ja jak będę duża też zostanę 
nauczycielką.

Helenka

Nauczyciel to jest taka osoba, która opiekuje się dziećmi  
i w szkole. Ma obowiązek nas uczyć i pilnować, by nic się 
żadnemu uczniowi nie stało. To jest bardzo trudny zawód.  
A ja nauczycielom życzę dużo zdrowia i szczęścia. Ja jak doro-
snę chciałabym pracować w schronisku dla zwierząt.

Marysia

Nauczyciel to jest taki wychowawca. On uczy nas różnych 
kształtów, albo cyferek, albo literek. Uczy nas tego, czego nie 
wiedzieliśmy, gdy chodziliśmy do przedszkola. To jest trudny 
zawód. Niektóre dzieci źle się zachowują w szkole i trzeba na 
nie podnosić głos, a to nie jest fajne. Ja jak dorosnę chciałabym 
zostać weterynarzem.
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Trwa remont ośrodka zdrowia
Rozpoczął się remont ośrodka zdrowia 

w Kazimierzu Biskupim. Prace dotyczą czę-
ści pomieszczeń parterowych, jak i tych 
na pierwszym piętrze budynku. Całkowity 
koszt przebudowy to 435 tysięcy złotych.

 W celu dostosowania ciągów komunikacyj-
nych części parterowej dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wyburzony zostanie sanitariat, 
uniemożliwiający obecnie komunikację z całą 
poczekalnią części parterowej. Znajdujące się 
na parterze pomieszczenia fizjoterapii zosta-
ną przeniesione na pierwsze piętro budynku, 
a w ich miejsce zaprojektowano pomieszczenia 
laboratorium analitycznego, poczekalnię, ła-
zienkę dla osób niepełnosprawnych oraz gabi-
nety lekarskie. Wszystkie okna w części partero-
wej wyposażone zostaną w rolety zewnętrzne. 

W części pierwszego piętra wykonana zo-
stanie rozbiórka i demontaż pomieszczeń sani-

tarnych oraz gospodarczych. Natomiast labo-
ratorium analityczne zostanie przeniesione na 
parter.

Z uwagi na wzrost potrzeb wykonywania za-
biegów fizjoterapii postanowiono dostosować 
wszystkie gabinety na piętrze na gabinety fi-
zjoterapii. Dla przemieszczania się osób niepeł-
nosprawnych wykonany zostanie podnośnik 
z szybem windowym, który będzie umieszczo-
ny w części komunikacji głównej. Wydzielone 
zostanie także pomieszczenie rejestracji oraz 
łazienka dla osób niepełnosprawnych z całym 
węzłem sanitarnym.

Ponadto przebudowie poddane zostaną 
pomieszczenia WC dla personelu, pacjentów, 
szatnia, poczekalnia oraz pomieszczenia so-
cjalne. Cały obiekt zostanie dostosowany do 
obowiązujących przepisów pożarowych oraz 
sanitarnych.  

Prace na Posadzie

Przebudowa 
dwóch ulic

Trwają prace związane z przebudową ulicy 
Matejki w miejscowości Posada na odcinku 
od ul. Kochanowskiego do ul. Chełmońskie-
go oraz pierwszy etap przebudowy ulicy Nał-
kowskiej.

Na ul. Matejki zakres robót obej-
muje wykonanie obustronnego 
chodnika i zjazdów z betonowej 
kostki brukowej oraz uzupełnienie 
o dodatkowe wpusty istniejącej ka-
nalizacji deszczowej. W celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa i spowol-
nienia ruchu pojazdów wykonane 
zostaną dwa wyniesione przejścia 
dla pieszych, które będą pełniły 
funkcję progów zwalniających. War-
tość przebudowy drogi wynosi 704 
500,65 zł, z czego kwota dofinan-
sowania z Programu Rządowego 
- Funduszu Dróg Samorządowych 
wynosi 352 250,32 zł (50% kosztów 
kwalifikowanych).

Będą spore zmiany

Natomiast ulica Nałkowskiej przebudowa-
na zostanie na odcinku 65 metrów. W zakresie 
tej inwestycji wykonana zostanie jezdnia o na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej, chod-
nik, kanalizacja deszczowa, zjazdy na posesje, 
oświetlenie uliczne oraz część parkingowa przy 
sklepie. Wartość wykonywanych robót wynosi 
101 143,37 zł, z czego na ten cel otrzymano środ-
ki zewnętrzne w wysokości 100 tys. zł. 
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Konin chciał zabrać tereny gminy Kazimierz Biskupi

Walka o granice
Pod koniec września prezydent Konina 

Piotr Korytkowski przedstawił miejskim 
radnym projekt uchwały mającej na celu 
rozpoczęcie procesu zmiany granic miasta. 
Według proponowanych założeń do Konina 
miałyby zostać przyłączone miejscowości 
Posada, Sokółki, Wieruszew, Władzimirów 
i Wola Łaszczowa z terenu gminy Kazimierz 
Biskupi oraz Rudzica, Wola Podłężna i Ko-
lonia Morzysław z terenu gminy Kramsk. Ta 
wiadomość zaskoczyła wszystkich.

Wiadomością o planowanej zmianie gra-
nic zaskoczeni byli nie tylko mieszkańcy, ale 
przede wszystkim władze Kazimierza Biskupie-
go i Kramska. – Dowiedziałem się o tym z lo-
kalnych mediów. Ani pan prezydent, ani nikt 
z Urzędu Miasta Konina nie kontaktował się 
ze mną w tej sprawie. Jest to dla mnie wiel-
kie zaskoczenie. Uważam, że samorządy po-
winny ze sobą współpracować, natomiast 
wygląda to tak, jakby jeden z nich próbował 
ukraść to, co budowane było w naszej gmi-
nie przez ostatnie 30 lat – mówi Grzegorz Ma-
ciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.

Temat ten wywołał dyskusję nie tylko wśród 
mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, ale tak-
że radnych Konina. Już na komisjach przedse-
syjnych głosy były podzielone i koniec końców 
zdjęto ten punkt z obrad. Prezydent Piotr Koryt-
kowski - nie mając wsparcia swojego pomysłu 
– zrobił to osobiście, argumentując to brakiem 
jedności wśród konińskich radnych.

Niesmak tej propozycji jednak pozostał. – Na 
obszarze, który miasto Konin chciało prze-
jąć, jest w  ponad 90 procentach wykonana 
kanalizacja sanitarna (37 km sieci kanaliza-
cyjnej, 19 przepompowni, 920 przyłączy), są 
nowe wodociągi, dwie hydrofornie w pełni 
zmodernizowane z ponad 30% nadwyżką 
wydobycia wody, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie uliczne, drogi, które sukcesyw-
nie przebudowujemy, ścieżki rowerowe, 
chodniki, place zabaw, boiska wielofunkcyj-
ne, zespół parkowo-pałacowy w Posadzie 
który jest własnością Gminy, kościół, szkoła, 
jesteśmy właścicielami ponad 50 hektarów 
nieruchomości gruntowych  na tym terenie 
– tłumaczy wójt Grzegorz Maciejewski.

Warto wspomnieć, że gmina Kazimierz Bi-
skupi wspiera działania Konina. W ostatnim 
roku wsparliśmy finansowo połączenie drogo-
we ul. Chełmońskiego w Posadzie z ul. Zakła-
dową w Koninie. Miasto nie miało pieniędzy na 
jej poszerzenie, a więc zapłaciliśmy za inwesty-
cję po połowie. Do tego dochodzą dopłaty do 
przejazdów MZK w wysokości ponad 800 tys. zł. 
rocznie. Finansujemy w 100%  bilety miesięcz-
ne MZK za kwotę ponad 100 tys. zł, by dzieci 
z naszej gminy mogły jeździć za darmo do szkół 
w Koninie. Trzeba pamiętać także o dopłatach 
przekazywanych przez naszą gminę do przed-
szkoli w Koninie, które rocznie wynoszą prawie 
466 tysięcy złotych.  Ze względu na to, że dzieci 
z naszej gminy uczęszczają do szkół w Koninie, 
miasto otrzymuje subwencje oświatową  sza-
cowaną w kwocie 1 miliona 502 tysięcy złotych.  

– Życie w naszej gminie jest tańsze niż 
w mieście – podkreśla wójt Grzegorz Macie-
jewski. Dla przykładu mieszkańcy naszej gminy 
płacą o 1,1 zł mniej za 1m sześć. wody i sześcio-
krotnie mniej za jej abonament (Konin 18,8 zł, 
Kazimierz Biskupi 3,05 zł), o 8 groszy mniej za 
ścieki i sześć razy mniej za abonament (Konin 
21,49 zł, Kazimierz Biskupi 3,58 zł), mniej o 1 zł 
za śmieci, niższe są także podatki np. za garaże 
i budynki gospodarcze (Konin 4,60 zł, Kazimierz 
Biskupi 0,84 zł od 01.01.2021 r., a do końca 2020 r. 
pomimo określonej stawki obowiązywało 
zwolnienie z tego podatku budynków do 150 
m.kw), środki transportu itd. 

Jednym z ważniejszych argumentów prezy-
denta Korytkowskiego było to, że tereny naszej 
gminy stanowią swoistą „sypialnię” dla ludzi, 
którzy pracują i wiodą swoje życie w Koninie. 
Okazuje się jednak, że w ciągu ostatnich 10 lat 
na terenie, który chciał przejąć Konin, zameldo-
wało się 421 osób. Wśród nich są mieszkańcy 
nie tylko Konina! Natomiast w tym samym okre-
sie z Konina wyprowadziło się ponad 5 tysięcy 
osób! – Uważam, że samorządy, a tym bar-
dziej sąsiedzi, powinny ze sobą współpra-
cować, skupiać się na tworzeniu jak najlep-
szych warunków dla swoich mieszkańców, 
zachęcać ich do zamieszkania na danym te-
renie, a nie zabierać sobie tereny – podkreśla 
wójt Grzegorz Maciejewski.
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Nowy zakup PGKiM

Posypywarki dla przedsiębiorstwa
O dwie posypywarki wzbogacił się tabor 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim. 
Sprzęt kosztował 50 tysięcy złotych.

Kolejny zakup ma za sobą PGKiM w Kazi-
mierzu Biskupim. Posypywarki RCW 3 MIR-3 
i RCW 3 ciągnięte za traktorem i napędzane 
z jego układu hydraulicznego przeznaczone 
są do zimowego posypywania dróg piaskiem 
i solą. Skrzynia załadunkowa o pojemności 3T, 
usztywniona za pomocą wewnętrznej kraty 
stabilizującej oraz specjalnych profili bocznych, 
z zamontowanym nad nią sitem zapobiega za-
ładunkowi zbrylonego materiału oraz kamieni. 
Regulacja prędkości posuwu taśmy podającej 
oraz położenia tarcz rozsiewających i ich łopa-
tek gwarantuje dokładne dozowanie każdego 
materiału i bardzo równomierny rozrzut piasku.

Ten sprzęt na pewno przyda się w trakcie 
zimy i sprawi, że na drogach naszej gminy bę-
dzie bezpieczniej.

Ulica Zawadzkiego się zmieni

Remont chodników na osiedlu
Rozpoczęto pierwszy etap prac związa-

nych z remontem chodników na osiedlu Za-
wadzkiego w Kazimierzu Biskupim. 

Zakres planowanych prac obej-
muje remont chodnika na osiedlu 
Zawadzkiego wzdłuż bloku nr 10, 5 
i 7 oraz remont chodnika przy blo-
ku numer 1. Zakres prac obejmuje 
wymianę uszkodzonej nawierzchni 
z betonowych płytek chodnikowych 
na nawierzchnię z betonowej kost-
ki brukowej na łącznej długości ok. 
300 metrów. 

Na połączeniu chodnika z na-
wierzchnią jezdni obniżony zosta-
nie krawężnik, który umożliwi po-
ruszanie się osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym, a w przypadku 
bloku nr 1 ewentualnego dojaz-

du karetki pogotowia. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi.
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Z wystawami i rajdem

Pożegnali lato 
w Posadzie

Sołectwo Posada, Stowarzyszenie Koło 
Pałacowe oraz Koło Gospodyń Wiejskich w 
Posadzie zorganizowały razem imprezę „Po-
żegnanie lata. Spotkanie 
rozpoczęło się rajdem ro-
werowym na trasie Posa-
da - Bieniszew - Olszowy 
Młyn – Posada, a zakoń-
czyło się biesiadą przed 
pałacem.

Przed pałacem w Posa-
dzie zagościły obrazy lo-
kalnych artystów. Okazało 
się, że wśród mieszkańców 
jest wiele nieodkrytych 
jeszcze talentów. Były prze-
piękne rzeźby, lawendowe 
cuda. Nie zabrakło także 
smakołyków i oczywiście 
piosenek śpiewanych przy 

dźwięku gitary. Najważniejsza była jednak fan-
tastyczna atmosfera i wyjątkowe opowieści go-
ści.

– Posada ma wielu ciekawych ludzi, nie-
których dopiero poznaliśmy i cieszę się, że 
możemy już teraz rysować interesujące pla-
ny na przyszłość – podkreślał sołtys Kazimierz 
Król. .

Na strzelnicy w Kazimierzu Biskupim

Trening dla mieszkańców
Ogromnym zaintereso-

waniem cieszył się trening 
strzelecki przeprowadzony 
na strzelnicy w Kazimierzu Bi-
skupim. Swoich sił mógł spró-
bować każdy i wielu miesz-
kańców z tego skorzystało.

W niedzielę (18 paździer-
nika) strzelnicę w Kazimierzu 
Biskupim odwiedzili zarówno 
młodsi, jak i starsi mieszkańcy 
gminy. Trening przeprowadzo-
ny był pod okiem specjalistów, 
a w trakcie spotkania można 
było się zapisać do Stowarzy-
szenia Strzeleckiego „Sokół”.



8

CZŁOWIEK Z PASJĄ

Zbigniew Krupa o swojej hodowli

Króliki skradły moje serce
Miał już kozy, owce, ale jego serce skradły 

króliki. I to rasowe. Zbigniew Krupa hodu-
je olbrzymy belgijskie. W tej chwili ma ich 
dwadzieścia. Jedna z największych ras skra-
dła jego serce. – To mój sposób na problemy 
i kłopoty. Biorę stołeczek i sobie je obserwu-
ję. Bardzo mnie to uspokaja – mówi.

Jak zaczęła się Pana przygoda z królikami?
Zawsze lubiłem zwierzęta, od małego. Jak 

miałem 6 lat mama kupiła mi kózkę, za 5 zło-
tych. Gdy miałem 12 lat spodobały mi się owce, 
a więc zacząłem je hodować. Mieszkam od uro-
dzenia w Kazimierzu Biskupim, jestem bardzo 
związany z tym miejscem. Miałem gdzie rozwi-
jać swoją miłość do zwierząt. Po owcach przy-
szedł czas na króliki, ale takie zwykłe. Synek był 
mały, miał alergię, a więc mięso z królika było 
najzdrowsze.

To skąd pomysł na rasowe króliki?
W sumie to nie był mój pomysł, tylko żony. 

Namówiła nas, byśmy pojechali na międzyna-
rodową wystawę do Poznania. To było dwa-
dzieścia lat temu. Synkowi spodobał się jeden 
z królików. To był champion. Pamiętam, że da-
łem za niego 250 złotych. I od tego się zaczęło. 
Potem zza Inowrocławia przywiozłem dla nie-
go dwie samiczki. 

Czym rasowe króliki różnią się od tych zwy-
kłych, hodowlanych?

Przede wszystkim tym, że przy zwykłych 
królikach nie potrzeba utrzymywać genetyki, 
ważne tylko by były małe. Natomiast przy ra-
sowych najważniejsze jest, by nie były kojarzo-
ne w rodzinie, Dlatego po reproduktorów jeź-
dzimy bardzo daleko, by nie było zagrożenia. 
W naszym rejonie konińskim to raczej wszyscy 
mogą być spokrewnieni. Chociaż jest nas mało, 
ale uważamy.

Panie Zbyszku, to po co wy tak naprawdę 
hodujecie króliki? Jaki jest cel?

Pierwszy to na pewno ten, by jeździć na 
wystawy i chwalić się tym, co się wyhoduje. 
No i pilnować genetyki. Zależy nam, by dzieci 
nie oglądały zwierzątek tylko na zdjęciach, ale 
także w rzeczywistości. Dlatego jesteśmy w sta-
nie jeździć po reproduktorów daleko, nawet 
za granicę. Ja najdalej pojechałem do Słowa-
cji, 720 kilometrów od Kazimierza Biskupiego. 
My hodowcy zawsze przed kupnem i wymia-
ną podajemy sobie pochodzenie królików aż 
do pradziadków. Prowadzimy książki, wiemy 
wszystko. Gdy ktoś kupił u mnie królika nawet 
15 lat temu jestem w stanie mu wszystko o nim 
powiedzieć. 
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Ile królików liczy teraz Pana hodowla ?
Mam dwadzieścia królików, w tym osiem ma-

tek, dwie rezerwowe i trzech reproduktorów. Te 
samice z mojej rasy – olbrzym szary belgijski - 
powinno się kryć  dwa razy w roku. Rekordzista 
w mojej hodowli miał ponad 11 kilogramów, 
ale to zdecydowanie za dużo. Belg najlepiej jak 
ma 8 kilogramów, wtedy jest najlepszy.

A jak zaczęła się Pana przygoda z wystawa-
mi?

W sumie żona mnie namówiła na te wysta-
wy. Bałem się jeździć, bo uważałem, że wszyscy 
mają lepsze króliki od mnie. Jak każdy męż-
czyzna bałem się przegrywać i nie chciałem, 
by mnie oceniano. Dałem się jednak namówić 
żonie. Pierwszy raz pojechaliśmy do Nowego 
Tomyśla, wioska Sielinko. Wtedy zająłem dru-
gie miejsce. Nie do końca byłem zadowolony, 
ale wiedziałem już na co sędziowie patrzą. Rok 
później już był champion. Potem różnie bywa-
ło, czasem champion, czasem drugie miejsce, 
czasem wyróżnienie. Zawsze jednak wracałem 
z czymś. Sędziowie zwracają uwagę na budowę 
królika, włos, sprężystość włosa, barwę i orygi-
nalne poszycie. 

Króliki zajmują wiele czasu? Jak wygląda 
opieka nad nimi? 

Do każdego zwierzęcia trzeba podchodzić 
z sercem, z miłością. Wtedy będą osiągnięcia. 
Wstaję rano i pierwsze kroki kieruję do królików, 
daję im jeść i dopiero jadę do pracy. Dla moich 
królików gotuję ziemniaki i mieszam ze śrutem 
owsianym, robię dla nich takie specjalne pulpe-
ciki. To jest podstawa ich jedzenia. Rano dosta-
ją buraczki, albo marchewkę, tak na zmianę, by 
nie było monotonii. W południe króliki dostają 
płatki i paszę.

Czego Panu życzyć? 
Nam wszystkim trzeba życzyć byśmy mieli 

jak najmniej padnięć w hodowli. To jest nasza 
największa zmora. Taki hodowca pracuje nad 
królikiem na wystawę 8 miesięcy, a on nagle 
zdechnie. Jego efekt pracy idzie na marne, 
a hodowcę cieszy jak wyhoduje, jedzie na wy-
stawę i coś wygra. Cieszy nas każde osiągnięcie, 
nawet duża punktacja od sędziów. A króliki od-
wdzięczają się …

Rozpoznają mnie po głosie, reagują gdy wej-
dę do nich. 
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Dla dzieci i zaproszonych gości

Seniorzy wystawili „Kopciuszka”
Gromkimi brawami publiczność zgromadzona w Gminnym Ośrodku Kultury nagrodziła 

występ seniorów. Uczestnicy Dziennego Domu Senior + przygotowali przedstawienie „Kop-
ciuszek”. 

To efekt zajęć teatral-
nych, które z seniorami 
prowadzi instruktor Gra-
żyna Mójta. – Był plan, by 
wystawić przedstawienie  
1 czerwca, w Dniu Dziec-
ka. W ten sposób chcie-
liśmy podziękować dzie-
ciom, które odwiedziły 
naszych seniorów z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Pan-
demia pokrzyżowała nam 
jednak plany – wyjaśnia 
Grażyna Mójta. 

Święto Ryby we Władzimirowie

Bawili się u Wesołej Zośki
Przedstawiciele klubów seniora z całego powiatu konińskiego spotkali się na tradycyj-

nym Święcie Ryby we Władzimirowie. Organizatorem zabawy dla seniorów była Zofia Łeb-
kowska i Koło Gospodyń Wiejskich z Władzimirowa.

Od lat Zofia Łebkowska zaprasza seniorów do odrestaurowanej stodoły „Wesoła Zośka” na Świę-
to Ryby. Nie inaczej było tym razem. Na stołach królowały tradycyjne potrawy. Były pyry z gzikiem, 
ale nie zabrakło przede wszystkim ryb. Po poczęstunku był natomiast czas na doskonałą zabawę. 
Po raz kolejny seniorzy udowodnili, że sił i werwy może im pozazdrościć niejeden młody człowiek.
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Misjonarze zapraszają na wspólną modlitwę

Październik z różańcem
Jak  co roku w październiku gromadzimy 

się w naszych kościołach, by poprzez wspól-
ną modlitwę uwielbiać Boga. Różaniec, któ-
ry ma charakter maryjny, ukierunkowany 
jest na Chrystusa. Razem z Maryją rozważa-
my sceny z Jego życia. Maryja - Jego Matka 
prowadzi nas i zaprasza do swojej szkoły, by 
wpatrywać się w dzieło Jej Syna.

To w różańcu, my chrześcijanie, otrzymuje-
my obfitość łask z rąk Odkupiciela. Rozważanie 
wydarzeń zbawczych ma swój szczyt w Chrystu-
sie. To, co wydarzyło się przed wiekami, my na 
nowo urzeczywistniamy w naszym życiu, staje-
my tu i teraz z Maryją z Jej Synem. Rozważając 
tajemnice z życia ukrytego Chrystusa, publicznej 
działalności, Jego bolesnej męki i triumfu życia 
nad śmiercią Maryja prowadzi nas poprzez całą 
Ewangelię jej Syna. 

Znana nam w obecnej formie modlitwa Ave 
Maria kształtowała się przez wieki i dopiero oko-
ło XIII-XVI przybrała ostateczny kształt - powiąza-
nie ze sobą ewangelicznych słów pozdrowienia 
anielskiego oraz słów świętej Elżbiety. Modlitwa 
ta rozwijała się zarówno na wschodzie, jak i na 
zachodzie. Chrześcijanie wschodu skupili się na 
powtarzaniu tekstu z Pisma Świętego „Boże, wej-
rzyj ku wspomożeniu memu”. Czyniono to w rytm 
oddechu, posługiwano się często kamykami, by 

pomóc w skupieniu. Z kolei na zachodzie uczo-
no wiernych świeckich pobożnych modlitw przy 
klasztorach. Modlitwy te również były oparte na 
modlitwach z Biblii. I tak z czasem powstały nur-
ty, które skupiały się na modlitwie oddającej kult 
Bogarodzicy. 

Nazwa rosarium (różaniec) wywodzi się ze 
wschodu, gdzie stosowano sznur, który pomagał 
w medytacji. Sznur ten oznaczał zbiór modlitw, 
bądź zbiór róż, pomagał w skupieniu, w wiekach 
późniejszych przeszedł do chrześcijaństwa.

Najbardziej jednak różaniec kojarzy się z le-
gendą o cystersie, w której Maryja zamiast kwia-
tów prosi o składanie Jej w ofierze wielokrotnie 
Ave Maria. I tak bretoński dominikanin Alain de 
la Roche porządkuje rozmaite modlitwy, ustala 
piętnaście dziesiątków, jedno „Ojcze Nasz”, dzie-
sięć „Zdrowaś” podzielone na trzy części. Istot-
nych zmian dokonał w 2002 roku papież Jan 
Paweł II listem apostolskim „Rosarium Virginis 
Marie” z dnia 16 października, dodając czwartą 
tajemnicę – tajemnicę światła. Całe misterium 
Chrystusa jest światłem, naucza o tym papież. To 
w osobie Chrystusa objawiło się nadchodzące 
Królestwo Boże.

Kl. Stanisław Walas MSF 
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Festyn „Trzeźwy wędkarz”

Wędkowali i sprzątali
Koło PZW nr 46 Kazimierz Biskupi zorga-

nizowało na Osadniku Nieświastów festyn 
„Trzeźwy Wędkarz”. Głównym celem festynu 
było promowanie zdrowego stylu życia bez 
uzależnień, poprzez wypracowanie umiejęt-
ności prawidłowego zagospodarowania cza-
su wolnego. Podczas festynu przeprowadzo-
no także akcję sprzątania terenu osadnika.

Zebrano 18 worków śmieci, które zostały za-
brane dzięki uprzejmości prezesa Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Kazimierzu Biskupim. Przeprowadzono rów-
nież edukację ekologiczną dzieci i młodzieży 
biorącej udział w wędkowaniu. Wszyscy obec-
ni, 25 uczestników i 4 organizatorów, otrzymali 
broszury „Profilaktyka uzależnień od alkoholu” 
oraz „Mamo nawet kieliszek to dla mnie za dużo”. 
Przeprowadzono też pogadankę na temat „Czy 
można zmusić alkoholika do leczenia?”. Festyn 

Hodowcy gołębi podsumowują

To nie był łatwy sezon
Za hodowcami gołębi pocztowych zrze-

szonych w sekcji Kazimierz Biskupi kolejny 
sezon. Ten, jak zgodnie twierdzą, był bardzo 
trudny. 

Ostatni lot gołębi młodych miał miejsce 
w Kostrzynie. Pierwsze miejsce zajął Andrzej 
Niedziela, drugie – Jarosław Puka, trzecie – Ro-
bert Popiela. Kolejne lokaty zajęli: Zenon Mi-
kulski, Wiesław Nawrocki, Grzegorz Majkowski, 
Adam Kaban, Piotr Szewczykowski, Piotr Ra-
decki i Szymon Chwaciński.

Najlepsza piątka hodowców gołębi młodych 
z sekcji Kazimierz Biskupi: Jarosław Puka, An-
drzej Niedziela, Piotr Radecki, Zenon Mikulski 
i Grzegorz Majkowski.

Wyniki lotów gołębie dorosłe, lot Świebo-
dzin. Najlepszy był Zenon Mikulski. Drugie  
miejsce zajął Roman Widman, trzecie – Walde-
mar Dławichowski. Kolejne lokaty: Henryk Cie-
chalski, Andrzej Włodarczyk, Wiesław Nawroc-
ki, Andrzej Przybylski, Adam Kaban, Jarosław 
Puka, Piotr Radecki.

Najlepszą piątkę hodowców z sekcji w tej ka-
tegorii tworzą: Zenon Mikulski, Jarosław Puka, 
Robert Popiela, Henryk Ciechalski, Szymon 
Chwaciński.

– To był najtrudniejszy sezon odkąd się-
gam pamięcią. Hodowcy zgubili około 50 
procent gołębi. Na pewno wpływ na to mia-
ła dynamiczna pogoda i inne czynniki, takie 
jak pojawienie się sieci 5G, czy wojsk w na-
szej okolicy – wyjaśnia Roman Widman, prezes 
sekcji. 

Kategoria junior: 
I miejsce – Adam Kaczmarek 1870 g, 
II miejsce – Miłosz Rybacki 1285 g, 
III miejsce – Wiktor Kostrzewa 630 g.
Kategoria Senior: 
I miejsce –  Grzegorz Rybacki 2800 g, 
II miejsce – Łukasz Urbaniak 2750 g, 
III miejsce – Włodzimierz Adamczyk 2680 g, 

zakończył wspólny posiłek oraz wręczenie pu-
charów i nagród rzeczowych dla wszystkich za-
wodników. 

Organizatorzy: Zbigniew Kaczmarek, Michał 
Grobelski, Jan Smorawski i Grzegorz Grobelski 
bardzo dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za pomoc i wspar-
cie w organizacji festynu, koledze Andrzejowi 
Nowakowskiemu za przygotowanie stanowisk 
wędkarskich oraz radnemu Wojciechowi Der-
dzie za ufundowanie pucharu „Największa Ryba”, 
który przechodzi na następne zawody (brak ryby 
ponad 500g). Dziękujemy firmie Feniks za pie-
czywo oraz kawiarni Jaskółka za smaczny obiad. 
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Niezawodne przepisy z Kamienicy

Składniki:
•	 1	margaryna	zwykła
•	 1/2		szklanki	mleka	(lub	wody)
•	 2		łyżki	kakao
•	 1	szklanka	cukru
•	 1	cukier	waniliowy
•		3	szklanki	mleka	w	proszku
•		pół	kilograma	herbatników
•		bakalie,	orzechy

KĄCIK KULINARNY

Przepisy proste, łatwe, tanie, smaczne i niezawodne. Z gorącymi pozdrowieniami dla na-
szych czytelników od Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy. Kto spróbuje?

Wykonanie:
Zagotować wszystkie składniki. Do gorącej masy dodać 3 szklanki mleka w proszku oraz pół kilogra-
ma	pokruszonych	herbatników,	można	dodać	orzechy	i/lub	rodzynki.	Wszystko	dokładnie	wymie-
szać. Przełożyć do formy.

BLOK   Z  PRL-U

Składniki:
•	 4	jajka
•	 3/4	szklanki	cukru
•	 200	g	masła
•	 3	dojrzałe	duże	banany
•	 2	i	1/2	szklanki	mąki	

pszennej
•	 2	i	1/2	łyżeczki	proszku	

do pieczenia

Wykonanie:
•	 Jajka	zmiksować	z	cukrem.	Dodać	 roztopione	
masło a następnie rozgniecione banany.
•	W	drugiej	misce	wymieszać	mąkę	z	proszkiem	
do pieczenia, sodą i solą. Suche składniki przesy-
pać do masy bananowej i dokładnie wymieszać.
•	Dodać	wiórki	kokosowe	i	bakalie.
•	 Ciasto	 przełożyć	 do	 keksówki	 (wyłożonej	 pa-
pierem do pieczenia). Piec przez ok. 1 godzinę  
w temp. 180 °C

CHLEBEK BANANOWY
•	 1	łyżeczka	sody	

oczyszczonej
•	 szczypta	soli
•	 1	szklanka	wiór-

ków kokosowych
•	 0,5	szklanki		płat-

ków migdałowych 
lub orzechów
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SZANOWNY ROLNIKU Z GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pan-

demią COVID-19 Centralne Biuro Spisowe w Warszawie podjęło decyzję o prowadzeniu 
przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rol-
nych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Rachmistrze spisowi będą zadawać pytania dotyczące następujących zagadnień:
1. Użytkowanie gruntów (własne i dzierżawione),
2. Powierzchnia zasiewów (w okresie 12 miesięcy do 1 czerwca 2020 r. włącznie),
3. Zwierzęta gospodarskie (które 1 czerwca 2020 r. znajdowały się w gospodarstwie)
4. Nawożenie (od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie),
5. Ochrona roślin (od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie),
6. Budynki gospodarskie (od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie),
7. Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze (stan na 1 czerwca 2020 r.),
8. Działalność gospodarcza: działalność rolnicza (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) 

i pozarolnicza,
9. Struktura dochodów (od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie),
10. Aktywność ekonomiczna osób (praca w gospodarstwie przy produkcji rolniczej  

w okresie 12 miesięcy do 1 czerwca 2020 r. włącznie),
11. Chów i hodowla ryb.

Celem sprawnego przeprowadzenia spisu proszę o wcześniejsze przygotowanie danych, 
które pozwolą Państwu udzielić odpowiedzi w powyższych kategoriach.

Jednocześnie przypominam, że Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy.
Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
/-/   Grzegorz Maciejewski

Ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu
Od 12 października wprowadzone są ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w 

Kazimierzu Biskupim. – Wprowadziliśmy je w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno 
Was, mieszkańców gminy, jak i osób pracujących w urzędzie, aby powstrzymać rozprze-
strzenianie się koronawirusa – wyjaśnia wójt Grzegorz Maciejewski.

Od 12 października wprowadzone są ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompe-
tencji urzędu. Urzędnicy są do dyspozycji po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotka-
nia. Oczywiście nadal można się kontaktować z urzędnikami telefonicznie. – Apelujemy o wyro-
zumiałość. To bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Właśnie w tej chwili zdajemy egzamin 
z naszego człowieczeństwa, z naszej odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka. Miej-
my na uwadze nie tylko swoje zdrowie i bezpieczeństwo, ale także drugiej osoby. Stosujmy 
się do zaleceń i dbajmy o siebie. To wszystko działa na naszą korzyść. I wszyscy życzmy sobie 
zdrowia w tym trudnym czasie – apeluje wójt.

W związku z pandemią

INFORMACJA!
OD 20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

KASA URZĘDU GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM
BĘDZIE CZYNNA OD 8.00 DO 12.30

ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
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Magdalena Skąpska z Nieświastowa

Nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej
Magdalena Skąpska z Nieświastowa re-

prezentowała naszą gminę w konkursie „Po-
wiatowy Rolnik Roku”. Gospodarstwo pani 
Magdaleny było oceniane przez komisję 
konkursową, a nagrody zostały wręczone 
podczas powiatowych dożynek.

Magdalena Skąpska prowadzi gospodar-
stwo o powierzchni 30 hektarów, nastawione 
na hodowlę bydła mlecznego. Obecnie stado 
liczy około 20 krów, a średnia wydajność mle-
ka od jednej sztuki wynosi 6000 litrów rocznie. 
W gospodarstwie prowadzony jest również 
tucz opasów, których roczna sprzedaż kształ-
tuje się na poziomie 8 ton. Struktura zasiewów, 
z przewagą kukurydzy na kiszonkę, użytków 
zielonych i zbóż, podporządkowana jest zabez-
pieczeniu bazy paszowej dla bydła.

Pani Magdalena prowadzi gospodarstwo 
z pomocą rodziców. – Nominacja w konkur-
sie to dla mnie ogromne wyróżnienie – mówi 
młoda kobieta. – Jestem bardzo przywiązana 
do tej ziemi. Od małego z siostrami byłyśmy 
nauczone, że trzeba pomagać rodzicom. Nie 
wyobrażam sobie życia gdzie indziej – za-
pewnia. Choć przyznaje, że w gospodarstwie 
zawsze jest dużo pracy, o każdej porze roku. 
– Wstaję około 6 rano. Trzeba posprzątać, 
wydoić krowy, a potem jest mnóstwo innych 

obowiązków. Kładę się zazwyczaj koło 22 – 
mówi.

Na pytanie, czego jej życzyć odpowiedziała, 
że… zdrowia i sił do pracy. 
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Młodzi piłkarze „Polonusa” Kazimierz Biskupi

Orlik na czele tabeli
– Fajna, zgrana drużyna, z którą nie ma 

kłopotów na treningach – tak o zespole or-
lika E1 „Polonusa” Kazimierz Biskupi mówi 
trener Piotr Tomaszewski. Szkoleniowiec 
pracuje z chłopcami od kwietnia 2019 roku.

Drużyna obecnie składa się z czternastu 
chłopców z rocznika 2010 i 2011. – Mieliśmy 
w tej drużynie również zawodniczkę, która 
obecnie trenuje w „Medyku” Konin. Nad-
rzędnym moim celem jest zaszczepienie 
w zawodnikach pasji do piłki nożnej i do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego w gronie 
rówieśników. Bez tego ciężko będzie popra-
wić inne aspekty treningu piłkarskiego, ta-
kie jak technika, taktyka, motoryka i men-
talność – mówi Piotr Tomaszewski. – Chłopcy 
bez samodoskonalenia poza treningiem nie 
poprawią w znaczny sposób swoich umiejęt-
ności – dodaje.

Młodzi piłkarze mają zapał do pracy, a trener 
zawsze może liczyć na współpracę z rodzicami, 
co też ma bardzo duże znaczenie w rozwoju 
chłopców. – Rodzice są również najbardziej 
zagorzałymi kibicami naszej drużyny – pod-
kreśla trener. W rundzie jesiennej na treningach 
drużyna pracuje nad otwarciem gry i dosko-
kiem do przeciwnika po wznowieniu. – Staram 
się również u chłopców poprawić technikę 
podania piłki i mobilność na boisku – wyja-
śnia Piotr Tomaszewski.

W tym sezonie drużyna bardzo dobrze spi-
suje się w rozgrywkach. Są liderami swojej gru-
py, mają siedem wygranych meczy i dwie po-
rażki. Skład drużyny: Filip Siepielski (kapitan) 
Franciszek Bandowski (bramkarz), Jakub Pielski 
(bramkarz), Filip Duryński, Mateusz Niedzielski, 
Oliwier Kranc, Wiktor Wiśniewski, Igor Łuczak, 
Ksawery Chudeusz, Michał Zbyszewski, Niko-
dem Struciński , Aleksy Bednarek, Aleksander 
Antoniak, Jan Cetner. 
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Zdali egzamin na rowerach

Pod okiem 
policjantów 

9 października pięcioro uczniów z klasy 
V Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Do-
brosołowie przystąpiło do jednego z pierw-
szych ważniejszych egzaminów w swoim 
życiu - egzaminu na kartę ro-
werową.

Pod czujnym okiem egzami-
natorów, policjantów sierżanta 
sztabowego Zbigniewa Siupy 
oraz aspiranta sztabowego Ja-
nusza Kostrzewy, uczniowie 
przystąpili do egzaminu. Wy-
kazali się wiedzą na temat za-
sad poruszania się po drogach, 
budowy roweru, zasad udziela-
nia pomocy przedmedycznej 
oraz znajomością znaków dro-
gowych. Na egzaminie prak-
tycznym pokazali umiejętność 

sprawnego poruszania na rowerze zgodnie 
z zasadami. Wszyscy przystępujący od egzami-
nu, dzięki systematycznej nauce pod kierun-
kiem Waldemara Szczepańskiego, zakończyli 
egzamin z wynikiem pozytywnym. 

Do egzaminu przystąpili: Sandra Jasińska, 
Kacper Jagodziński, Kacper Kryrowicz, Marcel 
Rewers, Adam Szczepaniak. Wszystkim gratulu-
jemy i życzymy bezpiecznych wycieczek rowe-
rowych. 
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