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MOIM ZDANIEM
Przed nami wyjątkowy świąteczny czas. Zapytaliśmy mieszkanki Kazimierza Biskupiego  

z czym kojarzą im się Święta Bożego Narodzenia?

Wiesława
Święta kojarzą mi się 

z prezentami. Teraz już z pre-
zentami dla wnucząt. Święta 
to także wypieki, niesamowi-
te zapachy z kuchni i rodzi-
na zasiadająca do stołu. Te-
goroczne święta będą inne, 
smutniejsze, bo niestety już 
bez mojego męża. Oczywi-
ście mam swoją ulubioną 
potrawę – to ryba po grec-
ku. Ryby smażone, wędzone, 
w każdej postaci w Wigilię 
smakują inaczej. I oczywiście 
ciasto – makowiec. 

Sylwia:
Święta Bożego Narodzenia ko-

jarzą mi się przede wszystkim z ro-
dziną, ze spotkaniami z bliskimi, 
z ciepłem. W ten wyjątkowy czas 
możemy odpocząć przez chwilę 
i nacieszyć się sobą. Boże Naro-
dzenie to też cała aura, otoczka: 
ulubione potrawy, choinka i pre-
zenty. Moimi ulubionymi potra-
wami są pierogi, a ze słodkich to 
zdecydowanie piernik. Najważ-
niejsze jest jednak bycie razem  
z najbliższymi i wspólne celebro-
wanie świąt.

Magdalena:
Święta Bożego Narodze-

nia kojarzą mi się przede 
wszystkim z rodzinną atmos-
ferą, z bliskimi siedzącymi 
przy stole. To też tradycyjne 
potrawy, zapach choinki, cy-
namonu i pomarańczy. To 
czas spędzony z tymi, których 
kochamy. Gdy byłam mała 
to do tego dochodziło jesz-
cze oczekiwanie na Mikołaja 
i prezenty. Oczywiście przy-
chodził zawsze, choć czasem 
pod choinką zostawiał rózgę, 
tak dla przestrogi. 
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Rozmawiali o sprawach samorządów

Z wizytą u ministra
Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazi-

mierz Biskupi oraz Paweł Szczepankiewicz – 
wójt Wierzbinka i przewodniczący Konwen-
tu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji 
Konińskiej odwiedzili w Warszawie Zbignie-
wa Hoffmanna, sekretarza stanu, zastępcę 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

To była pierwsza wizyta wój-
tów z naszego powiatu u ministra 
Zbigniewa Hoffmanna. Przypo-
mnijmy, że Zbigniew Hoffmann 
był wojewodą wielkopolskim, 
a później posłem. Zawsze były 
mu bliskie sprawy gmin powia-
tu konińskiego. – Wizyta mia-
ła charakter kurtuazyjny, ale 
oczywiście nie zabrakło tema-
tów związanych z rozwojem 
naszych gmin – mówi Grzegorz 
Maciejewski, wójt gminy Kazi-
mierz Biskupi. – Zdajemy sobie 
sprawę, że pan minister ma te-

raz mnóstwo nowych obowiązków i bardzo 
się cieszymy, że znalazł dla nas czas.

Jak zapewniał minister zawsze z przyjem-
nością będzie gościł samorządowców z regio-
nu konińskiego. – Samorządy i ich inicjatywy 
zawsze są dla mnie bardzo ważne. Nie za-
pomnę o nich i w miarę swoich możliwości 
będę wspierał ich działania – podkreślał Zbi-
gniew Hoffmann.
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„53” będzie jeździć w naszej gminie

Trudne negocjacje z MZK
Od nowego roku czekają nas zmiany w rozkładzie jazdy linii „53”. Po długich i trudnych 

negocjacjach udało się dojść do porozumienia z MZK. Gmina Kazimierz Biskupi w 2021 roku 
dopłaci za kursy 575 tysięcy złotych, a nie jak chciało MZK 998 tysięcy złotych.

Pod koniec października do Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim wpłynęło pismo z MZK mó-
wiące o dofinansowaniu do przejazdów linii „53” w wysokości prawie miliona złotych wraz z pod-
wyżką biletów z 2,60 zł na 3,80 zł. W tej sytuacji wójt i radni zaczęli się zastanawiać nad innymi 
rozwiązaniami. Cały czas prowadzono rozmowy z MZK, ale równolegle wprowadzono procedu-

ry mające na celu  ewentualne zastąpienie MZK przewoźnikiem zewnętrznym, przy zachowaniu 
ceny biletu na poziomie 2,80 zł. 

Po wielu tygodniach rozmów udało się jednak dojść do porozumienia z konińskim MZK. Na 
podstawie audytu przeprowadzonego przez MZK i ilości osób przewożonych w poszczególnych 
godzinach skorygowano rozkład jazdy.  Wyodrębniono te kursy, które przewoziły mało osób i nie 
były uzasadnione ekonomicznie. – Pełna obsługa komunikacyjna została jednak zachowana. 
Kursy dowożące dzieci do szkoły i naszych mieszkańców do pracy nie zmienią się – podkreśla 
Grzegorz Maciejewski, wójt gminy.

Optymalizacja obsługi komunikacyjnej przedstawiona przez MZK w Koninie nie przewiduje 
kontynuacji finansowania przejazdu dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Kazimierz Biskupi. Od 

Rozkład Linii 53 - dni robocze

Rozkłady obowiązujące w soboty, niedziele i święta pozostają bez zmian!
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1 stycznia przestaje obowiązywać Konińska Karta Ucznia. Taka decyzja wynika z bilansu finanso-
wego, ale nie tylko. Sytuacja pandemii sprawiła, że nie wiadomo, kiedy dzieci z powrotem wrócą 
do szkół i rozpoczną stacjonarną naukę.

Mimo wielkich przeciwności udało się utrzymać w kosztach i zakresie obsługi komunikacji 
zbiorowej kierunek Kozarzew - Kozarzewek, który jest najdłuższą linią komunikacyjną świadczoną 
przez MZK (został wprowadzony dla naszych mieszkańców w 2020 roku). Istotną informacją jest 
także to, że w 2021 roku gmina Kazimierz Biskupi dopłaci do przejazdów MZK nie milion złotych, 
ale  575 tysięcy złotych, jak i to, że MZK zrezygnowało z podniesienia ceny biletów.

32 tysiące złotych dla Bielaw i Jóźwina

OSP z dofinansowaniem 
Gmina Kazimierz Biskupi zakupiła wypo-

sażenie i sprzęt ratownictwa dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Fundusz Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Sprzęt trafił do OSP Biela-
wy i OSP Jóźwin, a jego wartość to 32 tysiące 
złotych (po 16 tysięcy dla każdej jednostki).

Jednostka OSP Bielawy wzbogaciła się 
o pompę do wody WT-30X, pilarkę Sthil MS 
391, sześć par butów gumowych FHR-003, na-
rzędzie ratownicze HOOLIGAN 76, rozdzielacz 
kulowy K-75/52-75/52, dwa kombinezony na 
szerszenie, dwie pary rękawic pszczelarskich, 

cztery latarki JML 8999 LED oraz drabinę tele-
skopową G-21.

Natomiast OSP Jóźwin za przekazane pienią-
dze zakupiła piłę do betonu i stali Sthil TS420, 
narzędzie ratownicze hooligan bar 91, wentyla-
tor oddymiajacy MW22 GP200, dwie radiostacje 
nasobne Hytera PD565, detektor wielogazowy 
Drager X-am 2500 Ex, opryskiwacz plecakowy 
STHIL Sg71, rozdzielacz kulowy oraz prądowni-
cę Turbomaster AWG.

Na początku grudnia w remizie OSP Biela-
wy uroczyście przekazano sprzęt. W uroczy-
stym przekazaniu, uczestniczyli: wójt gminy 
Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, radny 
sejmiku województwa wielkopolskiego Robert 
Popkowski oraz strażacy wyżej wymienionych 
jednostek.
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Rozmowa z Dorotą Makowską, dyrektor przedszkola 

Uśmiech dziecka jest największą nagrodą
Zawsze chciała pracować z dziećmi, nagrodą 

dla niej jest zawsze uśmiech przedszkolaka, a od-
poczywa pracując w ogrodzie i gotując w kuchni. 
Zapraszam na rozmowę z Dorotą Makowską, dy-
rektor Przedszkola w Kazimierzu Biskupim.

Jak zaczęła się Pani przygoda z zawodem nauczy-
ciela? 

Zawsze od kiedy pamiętam lubiłam dzieci, zwłasz-
cza te najmłodsze. Gdy zastanawiałam się nad swoją 
przyszłością, jaki wybrać zawód w podjęciu życiowej 
decyzji pomógł mi jeden z członków mojej rodzi-
ny, który pracował jako nauczyciel. Moja przygoda 
z zawodem nauczyciela rozpoczęła się w 1987 roku 
w nieistniejącym już Przedszkolu w Nieświastowie. 
Była to niewielka placówka oświatowa, w której po 
paru latach utworzono klasy nauczania początko-
wego Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. 
Wszyscy tworzyliśmy jedną przedszkolno-szkolną 
rodzinkę. Po paru latach powstała nawet wydawa-
na przez nas gazetka „Nieświastowskie Nowinki ze 
szkolnej rodzinki”. 

Co jest najtrudniejsze, a co najłatwiejsze w tym 
zawodzie?

Zawód nauczyciela jest ciągle pełen nowych, 
często trudnych wyzwań. Zmieniająca się rzeczywi-
stość sprawia, że nauczyciel musi być coraz bardziej 
kreatywny. Często dotarcie do nawet najmłodszych 
dzieci wymaga dużo pracy, czasu i oczywiście indy-
widualnego podejścia. Tak, jak każdy z nas dorosłych 
różni się między sobą, tak różne są osobowości na-
szych najmłodszych. To właśnie w przedszkolu naj-
częściej stawiają swe pierwsze kroki na edukacyjne 
drodze. Najtrudniejsze są pierwsze dni. Zdobycie 
zaufania, poczucia bezpieczeństwa ze strony dzieci, 
jak i ich rodziców to duże wyzwanie. Dzieci adap-
tują się do nowych, nieznanych im jeszcze, innych 
niż w domu, warunków. Rodzice powierzają po raz 
pierwszy naszej opiece swoje dzieci, to wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością. Mimo mojego wielo-
letniego doświadczenia pedagogicznego trudno 
mi wskazać, czy istnieje coś, co jest najłatwiejsze 
w tym zawodzie. Dla mnie jest to kontakt z dziećmi. 
Uśmiechnięta, szczęśliwa buzia mojego przedszkola-
ka nagradza trud pracy.

Praca w przedszkolu zajmuje sporo czasu, jak 
Pani wypoczywa?

Przyznaję, że zwłaszcza ostatnio, nie mam za wie-
le wolnego czasu na odpoczynek. Przyczyniła się 
również do tego pandemia. Najlepiej wypoczywam 
w domowym zaciszu wśród rodziny. Lubię wyjazdy 

poza dom, które 
niestety w tym 
roku były trudne 
do realizacji. Wio-
sną i latem naj-
chętniej spędzam 
czas w ogródku, 
pielęgnując swoje 
kwiaty i krzewy. 
Jesienią uwiel-
biam grzybobra-
nie. Lubię spędzać 
czas w kuchni, 
gdzie przygoto-
wuję ulubione po-
trawy moich naj-
bliższych.

Czy jest jakiś prezent, który zapamiętała Pani?
Mikołaj zawsze pamięta o mnie i całej mojej rodzi-

nie. Dla każdego z nas co roku ma prezenty. Należę 
do osób, które lubią niespodzianki. Każdy z otrzyma-
nych podarunków był wyjątkowy. Pamiętam pierw-
sze prezenty, które otrzymałam jako dziecko, zupeł-
nie inne niż dziś, ale za to budzące wspomnienia. 
Były to pomarańcza, czekoladka, orzechy i czasami 
jakaś niewielka zabawka. Jeden z członków rodziny 
przebierał się i wręczał mnie, mojemu młodszemu 
rodzeństwu i kuzynostwu właśnie takie, na ówcze-
sne czasy super prezenty. 

Z czym kojarzą się Pani święta?
Święta dla mnie to przede wszystkim bycie z naj-

bliższymi i razem z nimi przeżywanie magii świąt. 
Moja rodzina się powiększa, co mnie bardzo cieszy 
i sprawia, że święta stają się dla nas bardziej rado-
sne, właśnie dzięki najmłodszym. Ważne są również 
przygotowania świąteczne, w które zawsze angażuje 
się cała rodzina. Lubię dekorować dom i dzięki temu 
nadawać mu niecodziennej, wręcz bajkowej atmos-
fery. 

Za chwilę nowy rok...Czego życzyłaby Pani sobie 
i dzieciom?

Mam nadzieję, że Nowy Rok 2021 będzie dla 
nas bardziej łaskawy niż ten mijający. Życzę więc 
dzieciom i sobie oczywiście dużo zdrowia i odpor-
ności, ponieważ wiemy już jak bardzo jest ona nam 
potrzebna. Szybkiego powrotu do tak zwanej nor-
malności, wiele radości i samych szczęśliwych chwil 
w przedszkolu i poza nim.  Życzę także, żeby spełniły 
się marzenia dotyczące rozbudowy naszej placówki. 
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Wspomnienia Jadwigi Dryjańskiej z obozu

W Żabikowie 
 „przywitała” ją 

kałuża ludzkiej krwi*
Jadwiga Dryjańska (ur. w roku 1925 w Wierz-

binie) jest najstarszą żyjącą nauczycielką miesz-
kającą na terenie Kazimierza Biskupiego. Przez 
44 lata pracowała w szkole podstawowej w Ka-
zimierzu Biskupim. Boleśnie, na własnej skórze, 
doświadczyła piekła II wojny światowej. 

Pani Jadwiga dobrze pamięta 1 września 1939 
roku, mimo, że od tego wydarzenia upłynęło po-
nad 80 lat. Wspomina, że w tym dniu, gdy jej rodzice 
wrócili z targu ze Słupcy, jej mama stanęła na wozie 
i krzyknęła: „wojna!”. To był dla niej wstrząs, który 
trwał aż sześć lat. 

Oczywiście nie minęło dużo czasu, gdy terminem 
„wojna”, pani Jadwiga zaczęła określać pojawiające 
się eskadry myśliwskie lecące na Warszawę, pierw-
sze wrogie kolumny wojskowe oraz okrucieństwo 
okupanta, które tak dotkliwie odczuła. Już w stycz-
niu 1940 r. zabrano ją z domu rodzinnego do pracy 
na roli u gospodarzy niemieckich we wsi Kowalewo. 
Następnie pracowała blisko rok jako pomoc domowa 
w Słupcy, by potem znowu pracować u hitlerowskich 
kolonizatorów w Plewiskach. W tym nowym dla niej 
miejscu musiała co dzień zajmować się 8 krowami, 
20 świniami, dodatkowo sprzątaniem, praniem, go-
towaniem dla 7 dzieci oraz pracą w polu. Nie mogąc 
znieść ciężkiej pracy uciekła z tego gospodarstwa 
w lutym 1944 r.

Niestety nie mogła się długo nacieszyć swoją 
odzyskaną „wolnością”. Aresztowano ją w Słupcy, 
a następnie przewieziono do Poznania na brutalne 
śledztwo. Po skończonym dochodzeniu osadzono ją 
na trzy tygodnie w obozie karno-śledczym w Żabiko-
wie. Nie był to oczywiście obóz na miarę Auschwitz
-Birkenau, ale mimo to dochodziło tam do wielu 
okrucieństw. Jak wspomina pani Dryjańska po przy-
byciu na miejsce osadzenia „powitał” ją widok dużej 
kałuży krwi mężczyzny, który został zabity tylko dla-
tego, że się rozglądał po obozie… To nie był koniec 
koszmaru. Ulokowano ją w pomieszczeniu, w którym 
przebywało 50 kobiet. Brakowało prycz, a co najgor-
sze na cały blok więzienny przypadało tylko jedno 
nieopróżniane wiadro dla załatwiania potrzeb fizjo-
logicznych. Zdarzało się, że te osoby, które z powo-

du braku miejsca, musiały spać na podłodze, bardzo 
często budziły się we wylewającej się zawartości ku-
bła. Pani Jadwiga na szczęście znalazła wolne miejsce 
do spania na stole. 

Jak wspomina pani Dryjańska co rano więźnio-
wie musieli ustawiać się w dwóch kolumnach. Jed-
na kolumna była przeznaczona do ciężkiej pracy na 
polu, a druga do trochę lżejszej i bezpieczniejszej 
pracy w Cytadeli w Poznaniu. Tam też po kilku dniach 
zaczęła pracować p. Jadwiga, wynosząc z lochów 
stare obuwie, które Niemcy ładowali do samocho-
dów, a następnie nad Wartą, przerzucali je do barek. 
W miejsce butów przywożono broń i amunicję.  

Po jakimś czasie p. Dryjańska trafiła na 12 hekta-
rowe pole, gdzie oprócz ciężkiej pracy fizycznej hitle-
rowcy potwornie znęcali się nad osadzonymi.

Śmierć w Żabikowie była obecna każdego dnia. 
Co dzień wynoszono z baraków od trzech do czte-
rech ciał. Kostusze nieodłącznie towarzyszył oczywi-
ście głód. Na obozowe śniadanie składała się tylko 
czarna kawa, na obiad było trochę warzyw, a na kola-
cję jeden kawałek chleba grubości 2,5 cm.

Po trzech tygodniach koszmar się skończył. Pani 
Dryjańska opuściła obóz, jednak ciężko zachorowa-
ła na płuca. Na szczęście udało się jej przezwyciężyć 
chorobę. 

Po wojnie, w 1946 r. w Słupcy, ukończyła trzecią 
klasę Gimnazjum Handlowego. W tym samym roku 
rozpoczęła pracę jako nauczycielka w szkole podsta-
wowej w Kazimierzu Biskupim. W 1957 r. zdała ma-
turę, a w 1967 r. ukończyła Studium Nauczycielskie. 

Łukasz Rewers
*Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych w „Pamiętnikach ocalonych. Wspomnienia więźniów hitlerowskich 
miejsc kaźni w Wielkopolsce” oraz na podstawie ustnej relacji samej pani Jadwigi Dryjańskiej.

WSPOMNIENIE
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Powstała zatoka parkingowa

Za budynkiem szkoły
Zakończono budowę zatoki parkingo-

wej za budynkiem Szkoły Podstawowej 
w Kazimierzu Biskupim. Inwestycja powsta-
ła w wyniku potrzeb zgłaszanych przez pra-
cowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

Zatokę o długości 49,7 me-
tra wykonano z betonowej 
kostki brukowej koloru szare-
go o szerokości 2,50 m i dłu-
gości każdego miejsca posto-
jowego 5,00 m. Wyznaczenia 
miejsc postojowych dokona-
no przy użyciu kostki koloru 
grafitowego. Powstało łącznie 
dziewiętnaście miejsc posto-
jowych, w tym dwa miejsca 
postojowe dla osób niepeł-
nosprawnych o szerokości 3,6 
metra. 

Ograniczenie zatoki parkingowej od strony 
drogi wykonano za pomocą krawężnika be-
tonowego wjazdowego 15x22 cm, natomiast 
na pozostałych częściach zatokę parkingową 
ograniczono krawężnikiem betonowym ulicz-
nym 15x30 cm.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 43 788,00 
zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spół-
ka z o.o. Kazimierz Biskupi.

Zakończono już prace przy ulicy Sportowej

Jest chodnik przy orliku
Zakończono budowę chodnika przy ul. Sportowej w Kazimierzu Biskupim. Prace wyko-

nano na długości 90 metrów. Wybudowano także zjazdy do posesji.
Wybudowano chodnik 

o długości 90 metrów i szero-
kości 1,5 metra. Ta inwestycja 
zapewniać będzie ciąg komu-
nikacji pieszej i uporządkuje 
teren przy orliku od strony 
ulicy Sportowej.

Nawierzchnię chodnika 
wykonano z betonowej kost-
ki brukowej  o grubości 6 cm, 
w połączeniu dwóch kolo-
rów: grafitowego ułożonego 
prostopadle do obrzeża oraz 
szarego ułożonego środkiem 
równolegle do jezdni. Chod-
nik ograniczony zostanie 
obrzeżem 8x30. Koszt reali-
zacji inwestycji wyniósł ok 43 
tysiące złotych. 
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Remiza OSP Jóźwin jak nowa

Druhowie zaangażowali się w remont
Wytynkowana, z nową instalacją elek-

tryczną i nową podłogą. Do tego podwie-
szany sufit i energooszczędne oświetlenie 
– tak teraz wygląda po remoncie remiza OSP 
w Jóźwinie.

Sala, którą dysponuje OSP w Jóźwinie, ostat-
nią modernizację przeszła pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku. Remonty 
planowane były przez druhów od dłuższego 
czasu, jednak środki finansowe to główna przy-
czyna dotychczasowych niepowodzeń. Prze-
łom nastąpił w 2019 roku kiedy to udało się 
pozyskać fundusze na remont toalet. OSP ,,po-
szło za ciosem” i w 2020 roku pozyskało kolej-
ne środki finansowe, tym razem na remont sali. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji pozytywnie 
zaopiniowało wniosek i przy-
znało dotację w kwocie 15 000 
złotych. 

30 czerwca podpisana zo-
stała umowa z Komendantem 
Głównym Państwowej Straży 
Pożarnej i dofinansowanie stało 
się faktem. Na jednej dobrej in-
formacji nie zakończono. Po roz-
mowach z wójtem gminy Grze-
gorzem Maciejewskim i radnymi 
gminy Kazimierz Biskupi OSP 
Jóźwin złożyło do Urzędu Gmi-
ny w Kazimierzu Biskupim wnio-
sek o dofinansowanie, w kwocie 
15 000 złotych. Wniosek na sesji 
Rady Gminy został pozytywnie 
rozpatrzony i dotacja celowa 
została przyznana. Dodatko-
wym sponsorem remontu była 
sama OSP, która zainwestowała 
prawie 2900 złotych środków 
własnych. Ponadto druhowie 
byli bardzo zaangażowani w re-
mont oraz włożyli ogrom prac 
w czynie społecznym na rzecz 
jednostki.

Po zerwaniu paneli i styro-
pianu położona została warstwa 
gładzi szpachlowej na ścianach 
oraz tynk natryskowy. Wyko-

nano też przebudowę instalacji elektrycznej, 
wymieniono całą podłogę na nową glazurę, 
zamontowano sufit podwieszany i wymieniono 
oświetlenie na energooszczędne LED. – Dzięki 
dofinansowaniu i własnym środkom udało 
nam się naprawdę wiele zrobić. Cieszymy się 
z tego bardzo – podkreśla Patryk Lewandow-
ski, prezes OSP Jóźwin.

Warto wspomnieć, że budynek remizy OSP 
Jóźwin swą historię zaczyna już w 1963 roku, 
kiedy zostają wylane fundamenty. Budowa ca-
łego obiektu kończy się 1968 roku. Od tamtego 
czasu remiza jest czterokrotnie rozbudowywa-
na, ostatni raz w 1992 roku dobudowany zosta-
je garaż.
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Rękodzieło ciągle w modzie

Jej skrzaty są w całej Polsce
Zaczęło się od jednego skrzata dla córki 

Eryki, potem były inne dla znajomych, a te-
raz „skrzatowa historia” zaczyna się już la-
tem, gdy w głowie pani Dominiki powstają 
pierwsze pomysły. Prace mieszkanki Kazi-
mierza Biskupiego można zobaczyć w całej 
Polsce.

Trzy lata temu w domu Dominiki Kaczmar-
skiej – Krzewińskiej pojawiła się maszyna do 
szycia. – Koleżanka namówiła mnie, bym 
uszyła pierwszego skrzata, dla córki. I po-
wstało pierwsze dzieło dla Eryki – opowiada 
pani Dominika. Skrzat spodobał się nie tylko 
dziecku. Kolejne powędrowały do rodziny i zna-
jomych. – Gdy teraz  na nie patrzę, sama się 
śmieję. Nie mają rąk i nóg, tylko głowa. Na 
pewno dziś nikomu bym ich nie pokazała – 
wspomina.

Skrzaty zaczęły się podobać, zadziałała „pocz-
ta pantoflowa” i pojawiło się coraz więcej zamó-
wień. W tym roku doszła sprzedaż internetowa. 
– Zauważyłam, że to coraz bardziej mi się po-
doba. Przeżywam każdego skrzata, oglądam, 
poprawiam – tłumaczy pani Dominika. 

Myślenie o skrzatach rozpoczyna się już pod 
koniec lata. Wtedy pani Dominika w głowie 
układa sobie, jak będą wyglądały tegoroczne 
skrzaty. Potem pomysły przelewa na papier, po-
prawia, zmienia i powstają wykroje. – Każdego 
roku je modyfikuję, były tycie, są większe. 
Dostosowuję się też do potrzeb klientów. 
Ostatnio pani poprosiła o miętowego. Ktoś 
chce krótsze rączki, ktoś mniejszy nos. Rok 

temu pani po-
prosiła o skrzata, 
który miał nogi o 
długości 60 centy-
metrów. Miał sie-
dzieć na kominku 
– opowiada pani 
Dominika.

Każdy skrzat jest 
wyjątkowo dopra-
cowany, a znakiem 
charakterystycz-
nym są szczegóły 
na czapce: kokard-
ka, wstążka, ser-
duszko.

Jak długo trwa produkcja skrzata? – Go-
dzinka, czasem dwie. Zależy, czy mam już 
wszystko uszykowane, czy mam wizję skrza-
ta w głowie, czy robię kilka takich samych – 
wyjaśnia pani Dominika.

Oprócz skrzatów mieszkanka Kazimierza 
Biskupiego zajmuje się odnawianiem, a raczej-
metamorfozą starych mebli. Trafiają do niej sza-
fy, komody w stylu ludwikowskim, przywożone 
spod francuskiej granicy. – Zaczęło się niewin-
nie, tak dla żartu. I odkryłam w sobie pasję. 
Już teraz wiem, że bardzo mi się to podo-
ba. Zresztą nie tylko mi, ale przede wszyst-
kim innym. Odnowione przeze mnie meble 
trafiają do różnych zakątków Polski. Moja 
praca to także pewnego rodzaju misja. Daję 
tym meblom nowe życie – podkreśla pani Do-
minika.

Skrzaty, meble i inne dzieła pani Dominiki 
można zobaczyć na jej stronie „Mój zakątek” na 
fb.
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Hodowcy gołębi u wójta

Podziękowali za wsparcie
Roman Widman, prezes sekcji Kazimierz Biskupi Polskiego Związku Hodowców Gołębi 

Pocztowych podziękował wójtowi Grzegorzowi Maciejewskiemu za wsparcie. 
Co roku hodowcy gołębi uroczyście podsumowują sezon lotów. W tym roku, ze względu na pan-

demię, nie było takiej możli-
wości. – To był najtrudniej-
szy sezon odkąd sięgam 
pamięcią. Hodowcy zgubili 
około 50 procent gołębi. Na 
pewno wpływ na to miała 
dynamiczna pogoda i inne 
czynniki, takie jak pojawie-
nie się sieci 5G, czy wojsk 
w naszej okolicy – wyjaśnia 
Roman Widman, prezes sekcji.

– Cieszę się ze spotkania 
i dziękuję za podziękowa-
nia. Z zainteresowaniem 
słucham opowieści hodow-
ców gołębi. Jest to niezwy-
kle interesujące. Wcześniej 
niewiele wiedziałem na ten 
temat – mówi wójt Grzegorz 
Maciejewski.
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Święta Bożego Narodzenia w klasztorze

Misjonarze mają dwie Wigilie
Jak wyglądają Święta Bożego Narodze-

nia w klasztorze? – Normalnie – odpowiada 
ksiądz Michał Popowski, prefekt alumnów 
Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu 
Biskupim. I przyznaje, że na takie pytania 
zdarza mu się często odpowiadać. – Tak na-
prawdę klasztor to nasz dom. W tym ważnym 
okresie nasze serca powinny chcieć zostać 
właśnie tu, wśród współbraci – wyjaśnia. 

W klasztorze więc jest choinka, wspólna 
wieczerza wigilijna i dzielenie się opłatkiem. 
– Wszystko tak, jak w domu, tyle tylko, że 
w nieco większym gronie – mówi ksiądz Mi-
chał. No może za wyjątkiem tego, że są dwie 
kolacje wigilijne. Pierwsza – w dużym gro-
nie, w której biorą udział wszyscy mieszkańcy 
klasztoru i zaproszeni współbracia spoza kazi-
mierskiego klasztoru. Ta ma miejsce przed 24 
grudnia. Druga Wigilia jest już skromniejsza. 24 
grudnia do wspólnego stołu zasiadają ci, którzy 
zostają w klasztorze.

W tym roku do domu na Święta Bożego Na-
rodzenia wyjadą klerycy i księża, którzy mogą 
sobie pozwolić na wyjazd. Na miejscu pozosta-
ną studenci drugiego roku (to taka kazimier-
ska tradycja). – Pamiętajmy, że w klasztorze 
mamy intencje do odprawienia. Są też inne 
obowiązki, ale warto podkreślić, że my chce-
my ze sobą spędzić święta – mówi ksiądz Mi-
chał.

Na wigilijnym stole w klasztorze pojawiają 
się tradycyjne potrawy przygotowywane przez 
panie z Kazimierza Biskupiego. 
Chociaż w trakcie kolacji nie 
brakuje rozmów, jak to było 
w domu rodzinnym. – Wielu 
z nas ma też doświadczenia 
z innych parafii. Ja pocho-
dzę ze Wschodu i zauważam 
pewne różnice. Nie przypo-
minam sobie, bym w Kazi-
mierzu Biskupim jadł ma-
karon z makiem na słodko, 
który był u mnie w domu. 
Podobnie jak sękacz – typo-
wo wschodnie ciasto – wspo-
mina ksiądz Michał.

Zanim jednak przyjdzie 
czas na kolację wigilijną, trze-
ba ubrać choinki. Osoby do 
tego zadania wyznacza prze-

łożony. W domu zazwyczaj mamy jedną choin-
kę, a w klasztorze jest ich prawie dwadzieścia. 
– Trzeba posprawdzać lampki, dobrać odpo-
wiednie bombki. Pojawiają się też malutkie 
problemy, bo choinka, która miała stać, nie 
wiadomo czemu, wywraca się po raz kolej-
ny, a bombki zawieszone na tej w środku nie 
pasują do pozostałych. Takie przystrajanie 
choinek to naprawdę trudne zadanie – mówi 
ksiądz Michał. 

A co z prezentami? Bywa tak, że pod choin-
ką mieszkańcy klasztoru znajdują słodkie nie-
spodzianki, ale to leży już w gestii przełożone-
go.  Obowiązkowe jest też wspólne śpiewanie 
kolęd i to nie po jednej zwrotce, ale zazwyczaj 
są wyśpiewywane wszystkie. – Ten czas to też 
okazja, by powspominać braci. Byli wśród 
nas tacy, którzy nawet pokazywali kolędy – 
mówi ksiądz Michał. 

W klasztorze Boże Narodzenie to czas spoko-
ju. – W ciągu roku nasze dni są wypełnione 
zajęciami. Od rana do wieczora, wszystko 
jest dokładnie zaplanowane. W święta, gdy 
jest mniej kleryków, możemy sobie pozwolić 
na chwilę oddechu. Życie nieco zwalnia swój 
bieg – podkreśla ksiądz Michał.

Czego życzyć księżom w ten wyjątkowy 
czas? – Byśmy te święta przeżywali jako 
wspólnota zakonna, jako rodzina i właśnie 
we wspólnocie odkrywali Chrystusa. I tego 
odkrywania Chrystusa życzę nam wszystkim 
– mówi ksiądz Michał.
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Tuba basowa i puzon

Mikołajkowy prezent dla orkiestry
Tuba basowa i puzon suwakowy – o te 

dwa instrumenty wzbogaciła się Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazi-
mierzu Biskupim. – To taki nasz prezent mi-
kołajowy – mówi Paweł Grzybowski, kapel-
mistrz orkiestry.

Orkiestra Dęta OSP w Kazimie-
rzu Biskupim istnieje od 109 lat. 
W tej chwili  liczy około 30 człon-
ków. Najstarszy z nich ma ponad 
80 lat, a najmłodszy – 11. W orkie-
strze można usłyszeć instrumen-
ty dęte drewniane, dęte blaszane 
i perkusyjne. – Dużym wyzwa-
niem było dla nas utrzymać 
orkiestrę brzmieniowo – mówi 
kapelmistrz Paweł Grzybowski. 
– Mieliśmy wielu emerytów, 
którzy odchodzili z orkiestry. 
Udało nam się jednak wszystko 
poukładać – podkreśla. 

Nowe instrumenty firmy PARKER na pewno 
przydadzą się muzykom. Suzafon, czyli tuba 
basowa i puzon suwakowy już dotarły do orkie-
stry. Zakupy kosztowały prawie 15 tysięcy zło-
tych, a pieniądze pochodziły z budżetu gminy. 
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KĄCIK KULINARNY

Śledź prosto na wigilijny stół

Składniki:
•	 5	płatów	śledziowych	a’la	

matias
•	 1	papryka	(może	być	kon-

serwowa, wtedy nie trzeba 
parzyć i dodawać octu)

Tym razem prezentujemy przepisy Koła Gospodyń Wiejskich z Kozarzewka. Śledzie tro-
chę inaczej i niezastąpiona malinowa chmurka. Przecież nie wyobrażamy sobie stołu wigi-
lijnego bez tradycyjnego śledzika, prawda?

Przygotowanie:
•	 Śledzie	moczymy	 zmieniając	 wodę	 przez	 przynaj-
mniej godzinę. Możemy użyć już przygotowanych płatów w oleju ale chyba lepiej zrobić swoje 
przynajmniej wiecie jaki olej tam dodacie
•	Oczyszczoną	paprykę	i	cebulę	parzymy	w	miseczce,	wrzątkiem	przez	kilka	minut	by	trochę	zmiękły
•	Kroimy	wszystkie	składniki:	śledzie	na	paski,	paprykę,	ogórki	i	cebulę	w	kostkę,	a	ziarna	pieprzu	
i ziela angielskiego rozbijamy lub rozgniatamy nożem
•	Dodajemy	ocet,	olej	i	dokładnie	mieszamy
•	Przekładamy	na	jedną	dobę	do	zamkniętego	słoika	lub	opakowania	i	wstawiamy	do	lodówki.
•	Następnie	wyjmujemy	i	doprawiamy	solą	i	pieprzem	do	smaku

ŚLEDZIE

Przepisy z KGW Kozarzewek

•	 2	cebule
•	 2	duże	lub	3	małe	

ogórki kiszone
•	 1	łyżeczka	octu	

jabłkowego
•	 kilka	ziaren	ziela	

Składniki:
Biszkopt:
•	 	4	jaja
•	 2	łyżki	wody
•	 1	szklanka	cukru
•	 ½	szklanki	mąki	pszennej
•	 ½	szklanki	mąki	ziemniaczanej
•	 Łyżeczka	proszku	do	pieczenia
Krem:
•	 300	ml	śmietany	kremówki
•	 250	g	serka	mascarpone
•	 2	łyżki	cukru	pudru
•	 2	łyżki	soku	z	cytryny
Galaretka
•	 500	g	mrożonych	malin
•	 2	malinowe	galaretki
Beza:
•	 1	szklanka	białek
•	 Szczypta	soli
•	 1	szklanka	cukru
•	 1	łyżka	octu

Wykonanie:
•	Jaja	z	dodatkiem	wody	ubić	z	cukrem,	delikatnie	wmieszać	obie	
mąki przesiane z proszkiem do pieczenia. Wlać do blaszki wyłożo-
nej papierem do pieczenia, wstawić do piekarnika rozgrzanego 
do 180 stopni, piec około 20 minut. Wyjąć, wystudzić
•	Białka	ubić	ze	szczyptą	soli,	pod	koniec	dodając	partiami	cukier.	
Do gładkiej lśniącej piany delikatnie wlać ocet. Wyłożyć do blasz-
ki wyłożonej papierem do pieczenia, wstawić do piekarnika roz-
grzanego do 150 stopni, suszyć około 2 godzin. Wyjąć, wystudzić, 
delikatnie odkleić papier.
•	Galaretki	rozpuścić	w	1	i	½	szklanki	wody.	Wrzucić	zmrożone	ma-
liny, wymieszać, odstawić na chwilę (uwaga, szybko tężeje)
•	Na	biszkopt	wyłożyć	tężejącą	galaretkę	z	malinami.	Włożyć	do	
lodówki do całkowitego stężenia.
•	Kremówkę	ubić,	dodać	cukier	puder	i	sok	z	cytryny.	Delikatnie	
wymieszać z serkiem mascarpone. Wyłożyć na galaretkę.
•	Na	końcu	wyłożyć	bezę.

MALINOWA CHMURKA
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Książka na 900-lecie kazimierskiej fary

Sancta civitas, czyli miasto sanktuarium
 Wyjątkowa, jedyna i niepowtarzal-

na. Taka jest książka „Kazimierz Biskupi  
Sancta civitas. Dziewięć wieków kościoła 
parafialnego pw. św. Marcina z Tours”, któ-
rej wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Kazimierzu Biskupim. To opracowanie po-
pularno-naukowe połączone z artystyczny-
mi zdjęciami Franciszka Kupczyka.

W 2020 roku kościół parafialny w Kazimierzu 
Biskupim obchodzi 900-lecie swojego istnienia. 
Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Kazimie-
rzu Biskupim przygotował wyjątkową książkę. 
To publikacja poświęcona nie tylko kościołowi 
parafialnemu, ale także całemu miastu Kazi-
mierz Biskupi, a nawet zawiera rozdział o bieni-
szewskim klasztorze Kamedułów. 

Krzysztof Gorczyca jest autorem ciekawych 
rozważań o badaniach archeologicznych i ar-
chitektonicznych przeprowadzonych w koście-
le św. Marcina z Tours i jego otoczeniu. Autor 
w zasadzie przypomina badania, które były 
prowadzone na terenie miasta Kazimierz Bisku-
pi i dokładnie opisuje wnioski, do których do-
szli archeolodzy pracujący na terenie Kazimie-
rza Biskupiego.. 

Rozdział napisany przez Marka Golemskie-
go „O dziejach kościoła pw. św. Marcina z Tours 
w Kazimierzu Biskupim w czasach piastowskich 
i jagiellońskich oraz o kilku innych sprawach” 
wpisuje dzieje Kazimierza Biskupiego do końca 
XV w. w szerokie konteksty dziejowe. 

Autor następnego rozdziału Piotr Goł-
dyn opisuje dzieje kościoła p.w. św. Marcina 
w czasach nowożytnych i współczesnych. Au-
tor z godną podziwu sumiennością napisał 
w zasadzie encyklopedyczny skrót nowożytnej 
i najnowszej historii kościoła w oparciu o za-
chowane dokumenty m.in. z Archiwum Diece-
zjalnego we Włocławku, z których część wyko-
rzystał w rozdziale jako ilustracje. 

Kręgu architektury i sztuki dotyczą rozdziały 
Makarego Górzyńskiego („Architektura kościo-
ła parafialnego w Kazimkerzu Biskupim i jego 
wyposażenie”) i Klementyny Zygarowskiej – 
Tomza („Jan Lubrański – fundator dzieł sztuki 
z Kazimierzu Biskupim”).

Szczepan Mrówczyński jest autorem  roz-
działu „Kazimierscy Bernardyni zanim powstał 
klasztor, czyli kilka słów o kaplicach”. Przedsta-
wia w nim dzieje kazimierskich kaplic, powołu-
jąc się na „Kronikę” Jana Długosza, omawia ich 
lokalizację i opisuje proces fundacji klasztoru 
bernardynów i jego rozwój. 

Rozdział „Klasztor kamedułów w Bieniszewie 
i kaplica św. Barbary”, autorstwa Marka Granicz-
nego, zamyka publikację. Autor opisał w nim 
trudne początki klasztoru, głównie z powo-
du niechętnego  nastawienia do sprawy jego 
fundacji Wojciecha Kadzidłowskiego  (1586 – 
1666), po tych rozważaniach przedstawił dzieje 
klasztoru kamedułów, przytaczając bogatą fak-
tografię.

Całości dopełniają piękne zdjęcia Francisz-
ka Kupczyka. Publikacja wydana przez Gmin-
ny  Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim 
warta jest upowszechniania, a można ją kupić 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Bi-
skupim.
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Boże Narodzenie odkrywa swe tajniki

Chałwa, ognisko i „pieczony Szwed”
Święta Bożego Narodzenia to dla wielu 

ludzi najbardziej rodzinne święta w roku. 
Wigilijne potrawy, świąteczne życzenia, 
śpiewanie kolęd, choinka, prezenty czy bo-
żonarodzeniowa szopka – to hasła, które 
automatycznie kojarzą się nam z zapachem 
cynamonu i pomarańczy. Ale czy obchody 
Bożego Narodzenia zawsze wyglądały tak 
samo? Czy polskie świąteczne zwyczaje róż-
nią się od zagranicznych? I w końcu jaki jest 
w ogóle sens tych świąt? 

Przez setki lat obchodzenia Bożego Naro-
dzenia narodziły się rozmaite świąteczne trady-
cje. Wokół Wigilii narosło wiele przesądów. Wie-
rzono, że jest pierwszym dniem nowego roku i 
należało go jak najlepiej przeżyć. Przyjmowano, 
że ten, kto tego dnia upolował zwierzynę, przez 
cały rok będzie mógł liczyć na owocne łowy. 
Jeżeli dziewczyna tarła mak w Wigilię, mogła 
spodziewać się szybkiego zamążpójścia. Nato-
miast ten, kto umył się cebrzyku, mógł liczyć na 
dobre zdrowie i bogactwo. W trakcie wieczerzy 
należało skosztować wszystkich potraw, aby w 
ciągu roku nie omijały kogoś przyjemności. Na 
Pomorzu, w ramach podziękowania za cało-
roczne budzenie, koguty pojono wódką.

Jak mówi powiedzenie, co kraj to obyczaj, 
święta obchodzone są na rozmaite sposoby. 
W Niemczech podczas Wigilii bliscy nie łamią 
się opłatkiem, a przy stole nie ma dodatkowe-
go miejsca dla wędrowca. Zamiast sianka pod 
obrusem, pod talerzami umieszcza się monety, 
które mają zapewnić dobrobyt. W Czechach 
i na Słowacji zwyczaje bożonarodzeniowe są 
bardzo podobne do naszych. Jednak pod obrus 
nie wkłada się sianka, monet czy łusek z karpia, 
lecz kromki chleba. W Danii i Norwegii zwycza-
jowo podaje się ryżowy pudding lub owsiankę, 
w którym jest ukryty migdał, temu kto go znaj-
dzie przez najbliższy rok ma się szczęścić. Szwe-
dzi wierzą, że prezenty przynoszą krasnoludki, 
dlatego zamiast śpiewać kolędy, tańczą dooko-
ła choinki. Przy stole nie zostawia się pustego 
miejsca, ale odwiedza się samotnych. 

Finowie w święta chętnie odpoczywają w 
gronie rodziny lub przyjaciół, dlatego często 
spędzają je w saunie. Na świąteczny obiad po-
daje się u nich „pieczonego Szweda”, czyli po-
trawę z mięsa wieprzowego. We francuskich 
domach rzadko pojawia się choinka, chętniej 
stawia się szopki. Francuzi traktują Boże Naro-

dzenie w bardzo duchowy sposób, obdarowy-
wują się prezentami tylko w Mikołajki, by póź-
niej oddać się w całości kontemplacji narodzin 
Chrystusa. Ciekawy zwyczaj pojawia się na Wę-
grzech, gdzie na tamtejszych wsiach przez całą 
noc pali się pnie drzew, a liczne iskry na poran-
nych ogniskach mają zwiastować szczęście i 
dobrobyt. W Austrii do wigilijnej kolacji zasiada 
się równo o siedemnastej, tuż po dźwięku spe-
cjalnego dzwoneczka. Tradycją jest kolędowa-
nie na ulicach, przecież właśnie z Austrii pocho-
dzi najpiękniejsza z polskich kolęd, „Cicha noc”.

Na wyspach brytyjskich Wigilii w ogóle się 
nie obchodzi. Pierwszego dnia świąt rodzina 
spotyka się na świątecznym obiedzie, a po-
darunki rozdaje się w drugie święto. Czasami 
Anglicy pozostawiają Mikołajowi kieliszek al-
koholu i marchewkę dla renifera. We Włoszech 
nie ma kolęd, choinki czy opłatka. W Wigilię 
nie urządza się wieczerzy. Bardziej uroczysty 
jest dzień Bożego Narodzenia, podczas które-
go kultywuje się budowę szopek. W Hiszpanii 
bardzo rzadko w domach pojawia się choinka. 
Tradycyjnym daniem na świątecznym stole jest 
keks, w którym można znaleźć monetę. W wigi-
lijny wieczór nie łamie się opłatkiem, lecz zastę-
puje go turron, podobny do chałwy. 

Najbardziej zdumiewającym wydarzeniem 
w historii ludzkości nie był dzień, w którym Bóg 
stworzył człowieka na swój obraz i podobień-
stwo, lecz dzień, w którym z miłości do niego 
On sam stał się jednym z nas. Możesz się śmiać 
ze zniszczonych sztucznych choinek, walk o 
karpie i dostawanych pod choinkę skarpet, ale 
przecież tak naprawdę nie o to chodzi. Często 
za tym wszystkim kryje się uszczęśliwienia ko-
goś, oddania kawałka siebie, mimo że nikt niko-
go nie zmusza. O świątecznych tradycjach mo-
żesz myśleć co chcesz, ale raz na rok przestań 
się napuszać, mądrzyć i bądź człowiekiem. Za-
miast wytykać wady świąt, spróbuj docenić to, 
co w nich jest dobrego. Pozwól sobie na bycie 
dzieciakiem z amerykańskich filmów, siedzą-
cym pod choinką i wcinającym pierniki. 

Święta Bożego Narodzenia w tym roku nie 
będą przypominać tych sprzed roku.  Ale czy 
to oznacza, że będą gorsze? W tych trudnych 
czasach starajmy się przeżywać je szczególnie 
duchowo i nie zapominajmy o wyjątkowej ma-
gii Świąt.

Anna Węgrzeniejewska
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Czekają na mieszkańców

Nowa broń dla strzelnicy
Pistolet, strzelba, karabin i pistolet spor-

towy – to nowe nabytki strzelnicy w Kazi-
mierzu Biskupim. Przez cały czas zachęcamy 
wszystkich, którzy chcą spróbować swoich 
sił w strzelaniu do odwiedzenia strzelnicy.

Nowa broń: pistolet sportowy bocznego 
zapłonu beretta, karabin AR15, strzelba typu 
pump-action i pistolet CZ 9mm trafiła do strzel-
nicy w Kazimierzu Biskupim. Stowarzyszenie 
Strzeleckie „Sokół” stara się poszerzać swoją 
ofertę dla mieszkańców naszej gminy.

W okresie zimowym strzelnica będzie otwar-
ta w soboty od godziny 9.00 do godziny 14.00 i 
w niedziele od godziny 9.00 do godziny 12.00. 
W pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym 
pod numerem telefonu 795 225 997.

– Zapraszamy chętnych do rozpoczęcia 
przygody ze strzelectwem sportowym. Za-
chęcamy również do polubienia naszego 
fanpage na FB - Stowarzyszenie Strzeleckie 
Sokół,  gdzie zamieszczane są aktualności 
związane z funkcjonowaniem strzelnicy – 
mówi Paweł Tyrański, prezes stowarzyszenia. 
Więcej informacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu 795 225 997.
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Miejscowości Rodzaj odpadów
Data wywozu miesiąc i dzień  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

KAZIMIERZ BISKUPI

Niesegregowane 11, 25 8, 22 8, 22
7 (za 

05.04), 
19

5 (za 
03.05), 

17, 31
14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2 (za 01.11), 

15, 29 13, 27

Tworzywa sztucz-
ne 8 5 5 2 7, 21 4, 18 2, 16 6, 20 3 1 5 3

Papier, szkło 8 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3

Odpady biodegra-
dowalne 11 8 8

6 (za 
05.04), 12, 

19, 26

4 (za 
03.05), 

10, 17, 24, 
31

7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 
30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 

25 8, 22 13

Popiół 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10 7 5 2 13 11, 25 8, 22 6, 20

POSADA

Niesegregowane 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

Tworzywa sztucz-
ne 15 12 12 9 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 10 8 12 10

Papier, szkło 15 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10

Odpady biodegra-
dowalne 12 9 9 6, 13, 20, 

27
4, 11, 18, 

25
1, 8, 15, 22, 

29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 
31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 

26 9, 23 14

Popiół 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11 8 6 3 14 12, 26 9, 23 7, 21

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI NA 2021 ROK 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Miejscowości Rodzaj odpadów
Data wywozu miesiąc i dzień  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SOKÓŁKI, BIELAWY, 
OLESIN, WOLA ŁASZ-
CZOWA, WIERUSZEW, 

WŁADZIMIRÓW, LU-
DWIKÓW, MARANTÓW, 
BIENISZEW GAJÓWKA 

I KLASZTOR, SMU-
CZYN, BOROWE, OL-
SZOWE, KAMIENICA, 

KAMIENICA MAJATEK, 
JÓŹWIN

Niesegregowane 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Tworzywa sztucz-
ne 22 19 19 16 7, 21 4, 18 2, 16 6, 20 17 15 19 17

Papier, szkło 22 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

Odpady biodegra-
dowalne 13 10 10 7, 14, 21, 

28
5, 12, 19, 

26
2, 9, 16, 23, 

30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 
29

6, 13, 20, 
27 10, 24 15

Popiół 7 (za 
06.01), 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12 9 7 4 15 13, 27 10, 24 8, 22

ANIELEWO, BOCHLE-
WO PIERWSZE I 

DRUGIE, CZĄSTKÓW, 
DANINÓW, DĘBÓW-

KA, DOBROSOŁOWO, 
DOBROSOŁOWO 

PIERWSZE DRUGIE I 
TRZECIE, KOMOROWO, 
KOMOROWO KOLONIA, 
WYGODA, KOZARZEW, 

KOZARZEWEK, NIE-
ŚWIASTÓW, RADWA-
NIEC, STEFANOWO, 
TOKARKI, TOKARKI 

PIERWSZE I DRUGIE, 
WARZNIA, WIERZCHY

Niesegregowane 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 1 (za 03.06), 
17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

Tworzywa sztucz-
ne 29 26 26 23 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 24 22 26 22

Papier, szkło 29 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 23

Odpady biodegra-
dowalne 14 11 11 8, 15, 22, 

29
6, 13, 20, 

27
2 (za 03.06), 

10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 

29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 
30

7, 14, 21, 
28

9 (za 11.11), 
25 16

Popiół 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13 10 8 5 16 14, 28
10 

(za 11.11), 
25

9, 23

Odpady wielkogabarytowe:
Kazimierz Biskupi – 28.04.2021, 18.10.2021; Posada -  29.04.2021, 19.10.2021; 
Sokółki, Bielawy…. – 30.04.2021, 20.10.2021; Anielewo, Bochlewo …… – 30.04.2021, 21.10.2021

PROSIMY WYSTAWIAĆ TYLKO PEŁNE I ZAWIĄZANE WORKI  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na konto Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi nr 94 8530 0000 0200 0374 2000 0470
lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po dwóch miesiącach świadczenia usługi (I-II.2020 – do 15.03.2021 r., III-IV.2020 –
do 15.05.2021 r., V-VI.2021 – do 15.07.2021 r., VII-VIII.2020 – do 15.09.2021 r., IX-X.2020 – 15.11.2021 r., XI-XII.2021 – 15.01.2022 r.)
PRZELEWY PROSIMY WYKONYWAĆ Z KONTA PODATNIKA

Usługę odbioru odpadów komunalnych świadczy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Kazimierzu Biskupim, ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi. 
Tel. 63 24 11 102
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Podsumowanie rundy jesiennej seniorów

Stać nas na wyższe miejsce w tabeli
Seniorzy „Polonusa” Kazimierz Biskupi 

zakończyli rundę jesienną na dziesiątym 
miejscu. Po dobrym początku przyszły pro-
blemy kadrowe i nieco gorsze wyniki. – Stać 
nas na wyższe miejsce w tabeli – zapewnia 
trener Przemysław Pawlak.

– Dotarliśmy do końca rundy jesiennej. 
Myślę, że możemy być w miarę zadowoleni 
z wyników, jakie osiągnęła nasza drużyna, 
Choć zawsze pozostaje niedosyt, że mogło-
by być lepiej – podsumowuje pierwszą część 
rozgrywek trener Pawlak. Jego zdaniem dru-
żyna dysponuje większym potencjałem, niż 
pokazują wyniki zespołu. – Chciałem bardzo 
podziękować zawodnikom oraz wszystkim, 
którzy pomagają i są blisko drużyny, za 
wkład włożony w zakończoną rundę.

Początek sezonu w wykonaniu seniorów 
„Polonusa” był bardzo dobry. – Do dziewiątej 
kolejki byliśmy w ścisłej czołówce ligi. Nie-
stety później z różnych powodów nasza gra 
wyglądała coraz gorzej, co przełożyło się 
na obecne miejsce w tabeli. W trakcie run-
dy borykaliśmy się z wieloma problemami 

SPORT

kadrowymi: problemy zdrowotne, kartki, 
praca zawodowa i niska frekwencja – tłu-
maczy Przemysław Pawlak. – Zrobiliśmy kil-
ka bardzo fajnych wyników. Kilka meczów, 
które zremisowaliśmy, powinniśmy wygrać. 
Musimy wyciągać wnioski z takich spotkań. 
Nie ustrzegliśmy się kilku porażek, w stylu o 
którym chcemy jak najszybciej zapomnieć. 
Jest wiele elementów gry do poprawy i nad 
tym będziemy pracować.

A jakie plany na rundę wiosenną? – Myślę, 
że ten zespół stać na wyższą lokatę w tabeli. 
Niewątpliwie musimy wzmocnić się kadro-
wo i zdecydowanie poprawić frekwencję na 
zajęciach. Jesteśmy optymistami w kontek-
ście wiosennych zmagań. Naszym celem jest 
pierwsza połowa w ligowej stawce. Chcemy 
zdobyć więcej punktów niż w rundzie je-
siennej. Wybiegając w przyszłość i myśląc o 
rundzie rewanżowej życzę drużynie spraw-
nego działania, podnoszenia swoich umie-
jętności, awansu sportowego, zwycięstw, 
radości, satysfakcji i zdrowia – kończy trener 
Pawlak.

V liga wielkopolska, grupa III
1. SKP Słupca 17 38 37-16
2. Victoria Skarszew 17 37 48-30
3. Orzeł Mroczeń 17 36 52-20
4. GKS Rychtal 17 34 47-25
5. Piast Kobylin 17 32 41-27
6. Zefka Kobyla Góra 17 31 39-37
7. Vitcovia Witkowo 17 29 24-20
8. Astra Krotoszyn 17 29 42-28
9. Stal Pleszew 17 28 26-21
10. Polonus Kazimierz Biskupi 17 23 27-28
11. Zjednoczeni Rychwał 17 23 35-35
12. KS Opatówek 17 22 29-32
13. MKS Dąbie 17 18 25-31
14.  GKS Sompolno 17 17 24-29
15. Piast Czekanów 17 14 35-50
16. Raszkowianka Raszków 17 12 22-48

17. Tulisia Tuliszków 17 6 24-51
18.  Lew Pogorzela 17 4 15-64

Najwięcej bramek strzelili: 
1. Krzysztof Słowiński – 8
2. Mateusz Szymański – 5
3. Damian Maciejewski – 4

Najwięcej minut na boisku spędzili
1. Piotr Kurowski – 1634
2. Jakub Woźniak  – 1620 
3. Krzysztof Słowiński – 1567

Asysty:
1. Damian Maciejewski – 6
2. Krzysztof Słowiński – 5
3. Bartosz Kociszewski - 4
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