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MOIM ZDANIEM
W drugiej połowie stycznia obchodzimy święto dziadków. 21 – Dzień Babci, a 22 – Dzień 
Dziadka. Zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy za co kochają dziadków. 

Klara
Babcia i dziadek to moi naj-

lepsi przyjaciele. Po prostu ich 
kocham za to, że są. Rosół, któ-
ry zrobi babcia jest najlepszy na 
świecie. Piecze też przepyszne 
ciasteczka. Z dziadkiem nato-
miast oglądamy bajki. Mam też 
drugich dziadków w Koninie. 
Jeżdżę tam na nocki. Babcia nam 
na wszystko pozwala, a dziadka 
często nie ma, bo jeszcze chodzi 
do pracy. Z dziadkami się nigdy 
nie nudzę. Bardzo lubię spędzać 
z nimi czas. Babcie i dziadkowie 
to osoby wyjątkowe dla mnie  
i mojej młodszej siostry.

Zuzia
Babcia i dziadek to takie 

moje „ukochańce”. To znaczy, 
że bardzo mnie kochają. Ja 
ich też bardzo kocham, tak za 
nic. Moja babcia Mirka zawsze 
w sobotę rano przynosi mi 
pączki. I najlepiej na świecie 
gotuje rosół i obiera jabłka.  
Z babcią też często bawimy 
się lalkami i przy okazji rozma-
wiamy o różnych sprawach. 
Mamy też swoje tajemnice. 
Babcia zabiera mnie na nocki 
do siebie. Wtedy oglądamy 
bajki i filmiki. Bardzo kocham 
moich dziadków i nie wyobra-
żam sobie życia bez nich.

Basia
Moja babcia ta z Kazimierza 

Biskupiego robi nam najlep-
sze jedzenie. Ostatnio upiekła 
przepyszne pączki. Były z toffi, 
powidłami i suche. Ja najbar-
dziej lubię te z toffi. Dziadek 
natomiast hoduje jamniki 
i ma jednego starego – Toffika. 
Dziadkowie też często odbiera-
ją mnie z przedszkola, gdy taty 
nie ma, a mama dłużej pracuje. 
Babcia z Konina, gdy do niej je-
dziemy, robi nam zawsze dużo 
jedzenia i daje mnóstwo słody-
czy. I bawimy się we wszystko, 
co chcemy. Bardzo kocham 
moich dziadków. 

KOMUNIK AT
Urząd Stanu Cywilnego w Kazimierzu Biskupim  informuje, że zamierza 

wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 
                           ,,Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ 
dla osób, które będą obchodzić 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.  

W związku z powyższym prosimy dostojnych Jubilatów zamieszkałych na te-
renie gminy Kazimierz Biskupi, którzy w 1971 roku zawierali związek małżeński, 
a chcą być odznaczeni medalem o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Kazimierzu Biskupim w budynku A,  pok. Nr 4, do dnia 28 lutego 2021 
roku. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem te-
lefonu: 63 244-77-35 Wójt

Grzegorz Maciejewski
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Jest budżet na 2021 rok

Optymistyczny, ale wymagający
Budżet uchwalony! Podczas grudniowej 

sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupi radni 
jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok.  
– Jest to budżet optymistyczny, ale równo-
cześnie wymagający – mówił wójt Grzegorz 
Maciejewski.

Budżet po stronie dochodów wynosi 
54.742.910,89 zł, a wydatki wyniosą 57.140. 
354,89 zł. Największe wydatki dotyczą: zasiłki 
rodzinne, świadczenia wychowawcze – 18 993 
790 zł, oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza – 18 906 952 zł, admini-
stracja publiczna – 4.980.921 zł, kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego – 1.643.224,34 zł, kul-
tura fizyczna –1.474.511,47 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku wyniosą 
prawie 6,6 miliona złotych. Najważniejszą in-
westycją w nowym roku będzie rozbudowa 
przedszkola w Kazimierzu Biskupim, na którą 
przeznaczono 2.500.000 zł. Na rozbudowę re-
mizy w Kazimierzu Biskupim zarezerwowano 
2.460.000 zł. Tyle samo gmina przeznaczy na 
budowę ulicy Norwida i Fredry w Posadzie. 
Poprawa efektywności energetycznej w ZSP 
w Kozarzewie to 1.400.000 zł, wykonanie ogniw 
fotowoltaicznych na obiektach gminnych  

– 970 000 zł, przebudowa ul. Konopnickiej i Pru-
sa w Kazimierzu Biskupim – 503 232 zł, a prze-
budowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Bisku-
pim – 435 000 zł.

– Jestem bardzo zadowolony z budżetu 
na 2021 rok. Jest optymistyczny, ale rów-
nocześnie wymagający. Już dzisiaj wiemy, 
że wzrosną wydatki majątkowe z szacowa-
nej kwoty 6,5 milionów złotych do około  
11 milionów złotych. Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 4 milionów złotych 
(z czego 2 miliony będą przeznaczone na 
budowę remizy OSP w Kazimierzu Bisku-
pim, a 2 miliony na rozbudowę przedszko-
la). Cieszy nas także inwestycja, która będzie 
prowadzona razem ze Starostwem Powiato-
wym w Koninie. To budowa drogi w miejsco-
wości Dobrosołowo za kwotę 4 886 671 zł. 
70 procent wartości tej inwestycji pochodzi 
z Funduszu Dróg Samorządowych, pozo-
stałą kwotę przekażemy wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym w Koninie. Staramy się 
także o kolejne dofinansowania. Jesteśmy 
dobrej myśli – mówił wójt Grzegorz Maciejew-
ski.
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W gminie Kazimierz Biskupi

Mamy dwa punkty szczepień

W 2020 Polska zakupiła szczepionki od kil-
ku producentów: Astra Zeneca, Janssen Phar-
maceutica NV/Johnson&Johnson, Pfizer/BioN-
Tec, CureVac, Moderna. Obecnie szczepienia 
jednak odbywają się tylko szczepionką firmy 
Pfizer. Szczepienie przebiega, jak w przypad-
ku innych preparatów. Otrzymuje się zastrzyk  
w mięsień naramienny.  

Wszystkie zakupione przez Polskę szczepion-
ki podaje się w dwóch dawkach i domięśniowo. 
Druga dawka powinna być podana 3 do 4 ty-
godni po pierwszym zaszczepieniu - zgodnie  
z wytycznymi producenta.

Przeciwwskazaniem do szczepienia są: ciąża, 
silna reakcja anafilaktyczna w wywiadzie i ostra 
choroba zakaźna. Pamiętajmy jednak, że osta-
teczną decyzje o szczepieniu podejmuje lekarz. 
Nie będą szczepione również dzieci. Obecnie 
zalecane są szczepienia powyżej 16., a w Polsce 
powyżej 18. roku życia. 

Zgodnie z zapowiedzią rządu przyjęcie pre-
paratu przeciw COVID-19 zostanie potwier-
dzone elektronicznie, co umożliwi weryfikację 
zaszczepienia (m.in. używając kodu QR). Osoby 
zaszczepione będą mogły bez dodatkowych te-
stów korzystać z usług zdrowotnych w publicz-
nej służbie zdrowia. Nie będzie także potrzeby 
odbywania przez zaszczepionych kwarantanny 
w wypadku kontaktu z osobą zakażoną korona-
wirusem.  Największą korzyścią jest jednak ży-
cie i zdrowie, czyli ochrona przed ciężką choro-
bą i jej powikłaniami, które mogą doprowadzić 
do śmierci.

Etapy szczepień przeciw COVID-19. 
W procesie uchwalania narodowego progra-

mu szczepień rząd ustalił, które grupy najpierw 
powinny otrzymać preparat. Są to: służby me-
dyczne, mieszkańcy domów pomocy społecz-
nej i pacjenci zakładów leczniczo-opiekuń-
czych, osoby powyżej 60. roku życia, służby 
mundurowe, które wspomagają walkę z CO-
VID-19 oraz zapewniają bezpieczeństwo pań-
stwa. Do grupy 0 na początku stycznia 2021 r. 
włączono też rodziców wcześniaków.

• Etap 0: Pracownicy sektora ochrony zdrowia 
(personel medyczny, pracownicy DPS i pracow-
nicy MOPS oraz personel pomocniczy i admi-
nistracyjny w placówkach medycznych, w tym 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych); rodzi-
ce wcześniaków.

• Etap I: Pensjonariusze i pracownicy domów 
pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo
-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i in-
nych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby star-
sze powyżej 60. roku życia, służby mundurowe, 
w tym wojska obrony terytorialnej.

• Etap II: Kluczowe grupy zawodowe: pra-
cownicy sektora edukacji, pracownicy sektorów 
infrastruktury krytycznej, transportu publicz-
nego, urzędników bezpośrednio zaangażowa-
nych w zwalczanie epidemii (np. pracowników 
stacji epidemiologiczno-sanitarnych), osoby 
w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami 
przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19.

• Etap III: Przedsiębiorcy i pracownicy sekto-
rów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. 
ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, powszechne szczepienia pozostałej 
części populacji dorosłej.

Cały rok 2020 to czas walki z wszechogarniającą pandemią, szerzącą się zarazą, która za-
biera nie tylko zdrowia, ale i życie. Pandemią, która sparaliżowała życie, zmieniając wszyst-
ko wokoło. Ale to również czas na szukanie leku, którego ciągle brak. Jednak końcówka roku 
przyniosła nam nadzieję, antidotum, ratunek – czyli szczepionki, które mają nas uodpornić 
na wirusa i ustrzec przed ciężkimi powikłaniami i śmiercią, a w przyszłości przywrócić nor-
malność.
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Wójt Gminy Kazimierz Biskupi uruchomił od 15 stycznia 2021 roku gminną infolinię za 
pośrednictwem, której można uzyskać informację nt: transportu osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, lokalizacji i or-
ganizacji punktów szczepień oraz rejestracji na szczepienia. Gmina infolinia funkcjonować 
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefo-
nu: 722 323 213. Obsługiwać ją będzie pracownik Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.

Na terenie  Gminy Kazimierz Biskupi,  jak wynika z listy opublikowanej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia placówkami przeprowadzającymi szczepienia będą:

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, 
ul. Węglewska 3, 62-530 Kazimierz Biskupi, nr telefonu: 63 241 13 99,

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, 
ul. Tuwima 2, 62-530 Posada, nr telefonu: 63 244 74 29.

Aby ułatwić seniorom dojazd do punktów szczepień Gmina Kazimierz Biskupi, zapewni 
transport dla mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trud-
ności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu 
szczepień.

Ważna informacja o szczepieniach!

Takie były założenia, ale obecnie są dalsze 
uszczegółowienie zwłaszcza w ETAPIE I, gdzie 
dzieli się go na kolejne etapy wiekowe, czyli 
80+, następnie 70+ i dopiero 60+.

Punkty szczepień !
W Polsce będzie funkcjonować 7517 zespo-

łów szczepiennych i 6027 punktów medycz-
nych.

W gminie Kazimierz Biskupi mamy 2 punkty 
szczepień

• NZOZ poradnia Lekarska  Kazimierz  
Biskupi ul. Węglewska 3 

• NZOZ poradnia lekarska w Posadzie  
ul. Tuwima 2

W celu umówienia wizyty, pacjent może  
zgłosić się telefonicznie bezpośrednio w punk-
cie szczepień, a w przyszłości również skorzy-
stać ze specjalnej infolinii (989), umówić się 
elektronicznie poprzez swoje Internetowe Kon-
to Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za 
pośrednictwem placówki, w której wystawiono 
mu e-skierowanie.

Od 25 stycznia mamy szczepić populację 
80+, która już dziś ma wystawione e-skierowa-
nia, co jednak wymagają wpisania na listę ter-

minów w punktach szczepień. Od 22 stycznia 
istniej możliwość wpisywania na terminy szcze-
pień  pacjentów 70+, natomiast 60+ jest plano-
wana w drugiej połowie marca 2021.Wszystko 
jest uzależnione od ilości szczepionek, która 
jest bardzo skąpa. 

W okresie 25 styczeń do 31 marca 2021 rząd 
zaplanował dla wszystkich punktów szczepień 
tylko po 5 fiolek na tydzień (fiolka zawiera  
6 dawek), czyli zostanie zaszczepionych tylko 
30 osób na tydzień. W naszej gminie samych 
pacjentów 80+ mamy prawie 400.

Pozostaje mieć nadzieję, że te szczepionki 
dotrą, bo od kilku dni rząd ma problemy z do-
stawą, która została drastycznie obcięta, spra-
wiając, że mamy zaległości i to duże w etapie 
O, a mamy rozpoczęć etap I. Może w kolejnych 
tygodniach zostanie zwiększona liczba szcze-
pionek, może dotrą szczepionki bez zmniejsza-
nia dostaw i zostaną wprowadzone szczepionki 
innych firm. Zobaczymy!!

Szczepienia są nadzieją na życie i powrót do 
normalności! 

Dlatego zaszczep się! Warto żyć!
Bożena Janicka - specjalista pediatrii  

i medycyny rodzinnej
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Barbara Antczak o pracy i wypoczynku

Lubiłam bawić się w szkołę
Uwielbia czytać książki i pracę w ogrodzie. 

Gdy była małą dziewczynką podpatrywała mamę 
– polonistkę. Zapraszamy na rozmowę z Barbarą 
Antczak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kazimierzu Biskupim.

Lato czy zima? Jaką porę roku Pani bardziej lubi?
Nigdy nie zastanawiałam się, która pora roku 

zachwyca mnie najbardziej. Każda ma w sobie coś 
niepowtarzalnego. Lubię zimę, kiedy można pospa-
cerować w mroźne, słoneczne, śnieżne dni. Wiosną 
(ponieważ mieszkam w sąsiedztwie lasu) budzą 
mnie śpiewy ptaków, przyroda wokół rozkwita, w po-
wietrzu unoszą się zapachy kwitnących drzew. Jesie-
nią jest barwnie, można pójść na grzyby (uwielbiam 
grzybobranie). No a lato, chyba każdy lubi: dużo słoń-
ca, opalanie, wycieczki, grillowanie…

Czy mała Basia zawsze wiedziała, że będzie na-
uczycielką?

Będąc dzieckiem nie miałam pomysłu kim będę, 
gdy dorosnę. Prawda, lubiłam bawić się z koleżan-
kami w „szkołę”. Moja mama była polonistką i często 
obserwowałam jak przygotowuje się do zajęć na na-
stępny dzień, jak sprawdza zeszyty, wypracowania. 
Wtedy miałam trochę żalu, że tego czasu nie poświę-
ca dla mnie. 

Bycie dyrektorem w tym trudnym czasie na pew-
no różni się od „dyrektorowania” w normalnym 
czasie. Duża jest różnica?

Prawda, obecna sytuacja związana z pandemią 
zmieniła pracę w szkole. Obostrzenia, które tak na-
prawdę zmieniają się jak w kalejdoskopie, wymusza-
ją od dyrektorów szkół stałą dyspozycję. O zmianach, 
które musimy zastosować w szkole, niekiedy dowia-
dujemy się dzień przed ich wprowadzeniem. Wyma-
ga to od nas szybkiej reakcji. Zmieniamy procedury, 
wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, regu-
laminy. Musimy o tym fakcie szybko poinformować 
kadrę pedagogiczną, pracowników, uczniów i ich ro-
dziców.

Jest Pani nauczycielką. Z przypadku, czy wyboru?
Trochę z przypadku, trochę z wyboru. Nie udało 

mi się dostać na wymarzone studia. A tak naprawdę 
zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi, lubiłam się 
z nimi bawić, rozmawiać z nimi. Zostałam nauczycie-
lem i nigdy tego nie żałowałam. Jak to mówią nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Bardzo lubię pracować z dziećmi. Praca z dziećmi 
daje mi poczucie, że jestem młodsza, pełniejsza ener-
gii. Zaczynałam pracę z młodszymi dziećmi: przed-
szkole, klasy I-III. Potem z dziećmi starszymi ucząc 
ich plastyki, muzyki, wspierając ich naukę w klasach 
integracyjnych.

Uczy już Pani od pewnego czasu. Dzieci i mło-
dzież się zmieniają. Duże są różnice?

Dzieci zawsze będą miały swój mały dziecięcy 
świat, swoje małe i duże troski, kłopoty, swoją dzie-
cięcą ciekawość świata. Zmiany oczywiście są, bo 
zmienia się świat. Dzieci są bardziej otwarte na no-
winki techniczne, naukowe, poznanie otaczającego 
ich świata. Jest większa niż dawniej dostępność do 
różnych źródeł wiedzy. Dzieci i młodzież potrafią 
świetnie korzystać z technologii informatycznych, 
mają większą możliwość podróżowania, zwiedzania, 
uczestniczenia w różnych imprezach kulturalnych. 
Wszyscy idziemy z duchem czasu.

W jaki sposób Pani odpoczywa? Czytanie czy bie-
ganie?

Zdecydowanie czytanie. Od najmłodszych lat 
mnie i mojemu bratu towarzyszyły książki. Moi rodzi-
ce uzbierali dosyć spory księgozbiór. Często prezen-
tem imieninowym, pod choinkę, była i jest książka. 
Oczywiście nie mam za wiele czasu żeby je wszystkie 
przeczytać. Kiedyś jednak to nadrobię. 

Odpoczywam również przy pracy w ogrodzie. 
Tam jest moje małe królestwo. Świetnie potrafię tam 
się wyciszyć.

Czego życzyłaby sobie Pani w Nowym Roku?
Nie będę zapewne oryginalna, kiedy powiem, 

że życzę sobie normalności. Chciałabym stabilności 
w oświacie. Żeby wrócił czas, kiedy dzieci normalnie 
chodziły do szkoły, bez obostrzeń, kiedy biegały na 
przerwie bez maseczek. Żebyśmy mogli znów bez 
obaw iść na zakupy, pójść do kina, do kawiarni, po-
jechać na wczasy, zorganizować wycieczkę, spotkać 
się ze znajomymi, chociażby na zwykłe pogaduchy. 
A przede wszystkim życzę sobie i wszystkim czytel-
nikom zdrowia i pogody ducha, cierpliwości w prze-
trwaniu pandemii.
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WSPOMNIENIE

Dzieciństwo i młodość*

Lekarz, dla którego najważniejszą zapłatą  
było zdrowie i życie człowieka 

Dla niektórych starszych mieszkańców naszej 
gminy nazwisko Nepomucen Godlewski** nie 
jest obce. Nosił je lekarz – ziemianin, właściciel 
majątku Cząstków, a zarazem wielki patriota, 
społecznik i bohater, który swoją ciężką i ryzy-
kowną pracą uratował od śmierci wielu koninian 
i obywateli gminy Kazimierz Biskupi. Jego bio-
grafia jest tak obfita, że nie sposób ograniczyć 
jej do jednego artykułu. Postanowiłem więc 
napisać ich kilka, by w ten sposób ująć nie tyl-
ko jego  zasługi, lecz również dzieje najbliższej 
rodziny. 

Dr Nepomucen Godlewski herbu Gozdawa uro-
dził się 8 grudnia 1865 r. w dzierżawionym przez 
brata matki - Józefa Miśkiewicza - majątku Utrata. 

Był synem Józefa Godlewskiego oraz Antoniny 
Godlewskiej, z domu Miśkiewicz, którzy parę mie-
sięcy przed narodzeniem syna sprzedali, w obawie 
przed konfiskatą władz carskich, majątek Młodzie-
niaszek położony w pobliżu Pabianic. 

Godlewskiemu przyszło żyć w niezwykle cięż-
kich czasach: od 70 lat nie było Polski na mapach, 
w 1864 r. upadło powstanie styczniowe, a władze 
carskie rozpoczęły masowe represje na Polakach. 
Pomimo to rodzina doktora Godlewskiego zdoła-
ła od samego początku zaszczepić w nim miłość 
do kraju. Wielki wpływ miał na to jego ojciec, któ-
ry był łącznikiem w powstaniu styczniowym, oraz 
wuj Władysław Miśkiewicz – uczestnik powstania 
wielkopolskiego w 1848 r., na emigracji żołnierz 
francuskiej Legii Cudzoziemskiej, skąd przeszedł 
do Legionu Czajkowskiego, z którym wziął udział  
w wojnie krymskiej, wreszcie uczestnik powstania 
styczniowego w stopniu rotmistrza; weteran bitwy 
pod Dobrosołowem (miał też braci: Józefa i Ignace-
go, poruczników w powstaniu styczniowym).  

Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, Ne-
pomucen Godlewski opuścił rodzinną wieś, by udać 
się do Kalisza, gdzie w 1884 r. zdał maturę. 

Następnym jego miejscem pobytu była Warsza-
wa, gdzie w 1890 r. ukończył Wydział Medycyny 
Uniwersytetu Warszawskiego. W późniejszym okre-
sie życia ukończył studia uzupełniające w Krakowie, 
Wrocławiu i w Berlinie.

Mając dwadzieścia parę lat nie zapomniał o pa-
triotycznych naukach, zaszczepionych w nim przez 
rodzinę. Studia stały się dla niego pierwszą okazją  

praktycznej realizacji idei wolnościowych. Ślady tej 
działalności odnajdujemy we wspomnieniach ko-
legi ze studiów, kaliszanina Witolda Grabowskiego, 
piszącego o zebraniach tajnego Kółka Akademic-
kiego Kaliszan, które kilkakrotnie organizowano „u 
Godlewskiego”.

Rozpoczął pracę w kółkach oświeceniowych, sa-
mokształceniowych oraz uczestniczył w Warszawie 
w demonstracji skierowanej przeciwko Cyrkowi Sa-
lamońskiego, wyśmiewającemu polski patriotyzm, 
za co został skazany, wraz 32 kolegami, na dwa mie-
siące aresztu.

Warto nadmienić, że podczas trwania studiów w 
Warszawie, Nepomucen Godlewski mieszkał razem 
z rok od niego starszym Romanem Dmowskim – 
przyszłym posłem, ministrem spraw zagranicznych 
oraz jednym z ojców niepodległości Polski w 1918 r. 
To pod jego wpływem Godlewski włączył się w dzia-
łalność niepodległościową Narodowej Demokracji, 
co zakończyło się skazaniem w lutym 1908 na karę 
półtorarocznego więzienia w Kaliszu.

Ciekawostkę, bezpośrednio związaną z okresem 
przetrzymywania Godlewskiego w twierdzy, stano-
wi zachowana do dziś szklanka, na której został wy-
grawerowany napis „Pamiątka z Kaliskiego Więzie-
nia”, data 1909 i podpis „Dr Nepomucen Godlewski”. 
Czy własnoręcznie? Czy przez współwięźnia? Nie 
wiadomo …

Łukasz Rewers*Źródła:
- ”Księga Sanitarna” powiatu konińskiego z 1938 i 1939 r., Starostwo Powiatowe w Koninie;
-  „Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny. Część 3”, 1996, Warszawa, Wydawnictwo DiG, str. 53-57. (ISBN 83-8549-60-4);
- Zbiory rodzinne  prof. dr hab. Zygmunta Vetulaniego (wnuka Nepomucena Godlewskiego).
**W źródłach (w tym także urzędowych) dotyczących osoby dra Nepomucena Godlewskiego, jego nazwisko bywa podawane w brzmieniu Jan Nepomucen.
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Kwintet młodych muzyków

Próby mają w pałacu

Kacper Grzybowski (trąbka), Piotr Żurek 
(trąbka), Miłosz Żurawicz (waltornia), Kamil Nie-
dzielski (puzon) i Maciej Żurawicz (tuba) grają 
razem od wielu lat. – Poznaliśmy się w szko-
le muzycznej, w akademii, czy w orkiestrze. 
Właśnie na studiach muzycznych stwierdzi-
liśmy, że warto założyć zespół muzyczny. 
I tak zrobiliśmy – mówi Kacper Grzybowski. 

W 2015 roku powstał więc kwintet dęty 
blaszany. Ponieważ muzycy mają próby 
w Posadzie, w filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kazimierzu Biskupim, nazwa była oczywista 
– Kwintet Pałacowy Posada.  Większość z nich 
to mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi. I choć 
każdy z nich ma liczne obowiązki zawodowe, 
zawsze znajdą czas na wspólne próby. – Ja, Ka-
mil, Maciej i Miłosz gramy w kazimierskiej 
orkiestrze. Piotr jest nauczycielem szkół mu-
zycznych w Gnieźnie, Koninie i Wierzbinku, 
gra w orkiestrze w Starym Mieście. Do tego 
Miłosz jest muzykiem w Filharmonii Szcze-

cińskiej i gra w poznańskim kwintecie „Ma-
sterbrass” – wylicza Kacper.

Kwintet Pałacowy Posada można usłyszeć 
na imprezach gminnych: grali między innymi 
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, czy Dnia Kobiet. Mają bardzo szeroki 
repertuar od muzyki rozrywkowej po sakralną. 

– Próby mamy w pałacu w Posadzie. Oczy-
wiście, że brakuje nam występów i kontak-
tu z publicznością. Mamy nadzieję, że już 
wkrótce będzie nam dane zagrać dla widzów. 
O czym marzymy? O wydaniu debiutanckiej 
płyty – mówi Kacper.

Kwintet Pałacowy Posada już wkrótce będzie 
miał swoją stronę internetową. Muzycy grają na 
różnych uroczystościach. Ostatnio można było 
ich usłyszeć na koncertach kolęd w kościele 
w Posadzie i klasztorze w Kazimierzu Biskupim. 
– Gramy też na ślubach i pogrzebach, czyli 
w sumie gramy… wszędzie – zapewnia Kac-
per.

Znają się ze szkół muzycznych, Akademii Muzycznej i orkiestry. W 2015 roku postanowili 
założyć zespół. I tak powstał Kwintet Pałacowy Posada. Młodzi muzycy występują na uro-
czystościach gminnych, a już wkrótce powstanie ich strona internetowa.
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Przyszła na świat 1 stycznia

Julka była pierwsza
Mała Julka z gminy Kazimierz Biskupi jest pierw-

szą urodzoną mieszkanką powiatu konińskiego. 
Dziewczynka przyszła na świat 1 stycznia o godzi-
nie 11.00.

Dziewczynka urodziła się w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Koninie. Ważyła 2420 g i mierzyła 49 
centymetrów. 

Jak zapewnia mama Paulina mała Julka rośnie jak na 
drożdżach. Mamie Paulinie i tacie Krzysztofowi gratulu-
jemy z całego serca i życzymy, by córeczka jak najczę-
ściej wywoływała uśmiech na ich twarzy.

Niech rośnie zdrowo, a jej dzieciństwo będzie kolo-
rowe i szczęśliwe.

Gramy z WOŚP
Już 31 stycznia gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy. Na terenie gminy będzie można spotkać wolon-
tariuszy z puszkami, którzy będą zbierać dla laryngo-
logii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy najmłod-
szych. Natomiast przy głównym wejściu do Gminnego 
Ośrodka Kultury będzie puszka, gdzie będzie można 
wrzucić pieniądze i wesprzeć 29. Finał WOŚP.

Czekamy na Was!
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Gmina przejęła zbiornik w Kozarzewku

Będzie plaża i wiele atrakcji

Pod koniec ubiegłego roku został podpisa-
ny akt notarialny pomiędzy starostą konińskim 
Stanisławem Bielikiem, a wójtem gminy Kazi-
mierz Biskupi Grzegorzem Maciejewskim. Akt 
dotyczył przejęcia na rzecz Gminy Kazimierz 
Biskupi zbiornika wodnego w miejscowości Ko-
zarzewek wraz z gruntami przyległymi o łącz-
nej powierzchni 114,7300 ha, w tym zbiornik 
wodny o powierzchni 66,5983 ha. Łączna war-
tość tej nieruchomości to 5 136 596 zł. – Cieszę 
się, że jest konkretny gospodarz tego terenu 
– podkreślał Stanisław Bielik, starosta koniński.

Zadowolenia z tego faktu nie krył także Pa-
weł Markowski, prezes PAK Kopalnia Węgla 
Brunatnego Konin. – Cieszy mnie to z dwóch 
powodów. Po pierwsze w świadomości spo-
łeczeństwa cały czas funkcjonuje przekona-
nie, że górnictwo, szczególnie węgla bru-
natnego, to szkody dla środowiska. Wszy 
scy widzą tylko jedną stronę. Oczywiście,  
w trakcie górnictwo jest uciążliwe, ale Koza-
rzewek jest przykładem, że po zakończeniu 
inwestycji możemy oddać społeczeństwu te-
ren lepszy niż był przed – podkreślał prezes. 
– Cieszę się też, bo większość mieszkańców 
gminy Kazimierz Biskupi była lub jest zwią-
zana z funkcjonowaniem kopalni. Oni będą 
tu przyjeżdżać, wypoczywać. I to jest ta ra-
dość, że po nas nie zostanie zdegradowany 
teren, ale coś atrakcyjnego.

A co powstanie na pozyskanym terenie? 
– Mamy ogromne plany związane z tą nie-
ruchomością. W tej chwili przygotowujemy 
wytyczne do projektu koncepcji programo-

wo – przestrzennej wraz z analizą techniczno 
- ekonomiczną realizacji inwestycji. Chcemy, 
by był to obiekt atrakcyjny pod względem 
turystycznym i rekreacyjnym. Już dziś mo-
żemy powiedzieć, że na pewno powstanie 
tam ścieżka pieszo - rowerowa okalająca 
cały zbiornik - a to jest przecież ponad 5 ki-
lometrów, plaża, tereny rekreacji sportowej,  
turystycznej, pomosty, jak i zagospodaro-
wanie części płaszczyzny wody. Na przeję-
tym zbiorniku są dwie wyspy, jak i półwy-
sep, co jest dodatkową atrakcją tego terenu. 
Będzie to ciekawie miejsce na mapie naszej 
gminy, nie tylko pod względem turystycz-
nym ale też widokowym i wypoczynkowym. 
Na pewno większa część zachowa naturalne 
walory przyrodnicze bez ingerencji tech-
nicznej. Myślę, że każdy kto tam przyjedzie 
znajdzie coś dla siebie. Na terenie naszej 
gminy brakuje takiego miejsca – mówił wójt 
Grzegorz Maciejewski. 

Pozyskanie terenu to praca wielu osób.  
– Wszystko to udało nam się pozyskać dzię-
ki dobrej współpracy ze starostą konińskim  
i wojewodą wielkopolskim. Dziękuję posło-
wi Witoldowi Czarneckiemu i wszystkim za-
angażowanym za pomoc w pozyskaniu tych 
gruntów. Dziękuję władzom i pracownikom 
Kopalni Konin S.A. za wkład pracy nad wy-
konaniem tego obiektu i wsparcie w jego 
przejęciu. Cieszę się tym bardziej, że jest to  
kolejny rok, w którym zasoby nieruchomo-
ści w naszej gminie się zwiększyły – podkre-
ślał wójt. 

Zbiornik wodny w Kozarzewku wraz z gruntami przyległymi przejęła za darmo gmina 
Kazimierz Biskupi od Skarbu Państwa. Łączna wartość nieruchomości o powierzchni prawie 
115 hektarów to ponad 5 milionów złotych.
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Spotkanie z ministrem Bartosikiem

Rozmawiali o sprawach gminy
Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Ka-

zimierz Biskupi spotkał się w Warszawie 
z Ryszardem Bartosikiem, sekretarzem sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ryszard Bartosik jest posłem na Sejm RP IX 
kadencji. Od 13 listopada 2019 roku pełni funk-
cję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

 Natomiast pod koniec października ubie-
głego roku premier Mateusz Morawiecki powo-
łał posła z Turku na sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

To była pierwsza wizyta wójta Grzegorza Ma-
ciejewskiego u ministra Bartosika. – Cieszę się, 
że udało mi się spotkać z ministrem Bartosi-
kiem. Jeszcze będąc posłem interesował się 
sprawami gmin powiatu konińskiego. Wizy-
ta miała charakter kurtuazyjny, ale oczywi-
ście nie zabrakło tematów związanych z roz-
wojem gminy – mówi Grzegorz Maciejewski, 
wójt gminy Kazimierz Biskupi



12

Misjonarze wspominają adwent i miniony rok

Radosne „Bóg się rodzi”
Pewna siostra zakonna napisała w jed-

nym ze swoich wierszy: ,,Cicho… Nie trzeba 
wołać mi, ni krzyczeć. Chodzić. Wyglądać na 
dworze. Cicho! Już cicho! Będę milczeć. Tyś 
przecie w środku, we mnie, Boże!”. Ten krótki 
wiersz oddaje to, co działo się w naszej kazi-
mierskiej wspólnocie zakonnej. 

I rzeczywiście nasze serca umilkły na czas ad-
wentowych rozważań. Zgasło światło w koście-
le podczas naszych rorat. Ucichł pandemiczny 
chaos. Otworzyliśmy się na przychodzącego 
Chrystusa. Pozamiataliśmy dom naszej duszy 
w sakramencie pokuty i cierpliwie przy dwóch 
lampach tj. Matce Bożej i Janie Chrzcicielu 
oczekiwaliśmy na narodzenie Jezusa. Bractwo 
Pięciu Męczenników wierne swojej tradycji roz-
poczęło budowę szopki, którą możemy podzi-
wiać w kościele seminaryjnym. I tak cierpliwie, 
ze światłem w rękach stawaliśmy przy naszym 
ołtarzu.

I w końcu nadszedł ten szczególny moment. 
Spotkaliśmy się, aby całą wspólnotą świętować 
przy wigilijnym stole Boże Narodzenie. Gości-
liśmy w naszej wspólnocie: ks. Wikariusza Pro-
wincjalnego Andrzeja Trona MSF. Obecny był 
również misjonarz ks. Stanisław Banasiński MSF, 
a także nasz wykładowca ks. Marian Machinek 
MSF. 

Przy wigilijnym stole, jak pisał Norwid: ,,najt-
kliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

Nasza wspólnota seminaryjna wyruszyła 
tak, jak pasterze, aby w swoich rodzinnych pa-
rafiach cieszyć się radością Bożego Narodzenia. 
Każdy z nas mógł powrócić do tego własnego 
współczesnego Betlejem, aby cieszyć się a zara-
zem służyć naszym najbliższym. 

Również w naszej świątyni zabrzmiało ra-
dosne: „Bóg się rodzi”. Przyszliśmy, aby jak Trzej 
Królowie przyjść i pokłonić się Chrystusowi na-
rodzonemu.

Dla nas, misjonarzy ważnym momentem 
była również Niedziela Świętej Rodziny. Każdy 
dom zakonny i każda wspólnota w tym dniu 
szczególnie kieruje swoje spojrzenie ku Świę-
tej Rodzinie, która, jak mówił nasz Ojciec Zało-
życiel ,,wyciska piętno na naszej duchowości”. 
To ona dla nas misjonarzy jest wzorem, którym 
ma być przesiąknięty każdy zakonnik. W tym 
dniu szczególnie pamiętaliśmy w naszych mo-
dlitwach również o wszystkich rodzinach, które 
Bóg postawił nam na naszej misjonarskiej dro-
dze. 

W ostatni dzień roku ks. rektor Edmund Mi-
chalski dziękował Bogu za miniony rok i prosił 
w naszym imieniu o potrzebne łaski na nadcho-
dzący rok 2021.

Na koniec życzymy Wam wszystkim na po-
czątku Nowego Roku Bożego błogosławień-
stwa. Niech ustaną wszelkie niepokoje, a w ser-
cu zagości Boży pokój.

Diakon Jacek Cieślak MSF
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Śpiewali po raz czternasty

Samorządowe kolędowanie 
Po raz 14. Gmina Sompolno zaprosiła na Samorządowe Kolędowanie. W czasie pande-

mii odbyło się ono wirtualnie. Oczywiście wśród śpiewających nie zabrakło reprezentantów 
gminy Kazimierz Biskupi.

 Z powodu obostrzeń gmina 
Sompolno zaprosiła wszystkie 
samorządy do nagrania kolędy, 
a później poprosiła o odesłanie 
filmiku. Wszyscy śpiewali kolędę 
„Wśród nocnej ciszy”, a z nade-
słanych filmików został zmonto-
wany wspólny materiał.

Kazimierz Biskupi bardzo 
chętnie przyjął zaproszenie do  
udziału w śpiewaniu. Naszą gmi-
nę reprezentowali: wójt Grze- 
gorz Maciejewski, przewodni-
czący Rady Gminy Arkadiusz 
Mielcarek, radni: Wojciech Der-
da, Grzegorz Grobelski, Janusz Stefański, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Maciejew-
ski oraz instruktor Paweł Grzybowski. Nie zabrakło również pań. Na scenie pojawiły się Barbara 
Łechtańska – sekretarz gminy, Anna Rogowska z Wydziału Nieruchomości Urzędu Gminy w Kazi-
mierzu Biskupim  oraz Agata Bugaj z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kazimierzu Biskupim.
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KĄCIK KULINARNY

Babeczki z piernikiem

Ciasto, przepis na 12 
babeczek:

• 2 szklanki mąki
• 0,5 szklanki cukru
• 2 czubate łyżeczki 

proszku do pieczenia
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżka przyprawy  

do piernika
• 0,5 szklanki oleju
• 1 jajko
• 1 szklanka mleka
• wiśnie drążone
• śmietana 30 proc.
• żelatyna, barwnik  

spożywczy do deko-
racji 

Czas na kolejne przepisy. W poprzednim numerze mieliśmy przepyszne potrawy od pani 
Renaty Urbaniak z Koła Gospodyń Wiejskich z Kozarzewa. Teraz kolej na KGW z sąsiedniego 
Kozarzewka. 

Tym razem proponujemy coś na słodko: piernikowe babeczki i sernik z makiem.  Już teraz ciek-
nie nam ślinka. Czy są wśród naszych czytelników łasuchy? Na pewno ich nie brakuje.

Wykonanie:
• w jednej misce wy-
mieszać suche składni-
ki, a w drugiej mokre, 
dokładnie wymieszać 
łyżką
• mokre składniki do-
dać do suchych i wymieszać łyżką do polaczenia składników
• foremki wypełnić do połowy wysokości, ułożyć w każdej foremce wiśnie
• pozostałą masę rozłożyć po równo do wszystkich foremek
• wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, piec 15 minut, wystu-
dzić na kratce
• dekorować bitą śmietaną

PIERNIKOWE BABECZKI

Słodkie przepisy z Kozarzewka

Makowa sera:
• 1 kg sera
• 1 szklanka cukru pudru
• 6 jaj
• 1 kostka margaryny
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżka kaszy manny
• aromat pomarańczowy

Wykonanie:
• ser przekręcić przez ma-
szynkę dwa razy
• żółtka utrzeć z cukrem, do-
dać margarynę, mąkę, man-
nę i na koniec ubite białka

SERNIK Z MAKIEM

Masa makowa:
• 0,5 kg maku
• 1 szklanka cukru pudru
• 4 łyżki miodu
• 4 łyżki bułki tartej
• 5 jaj
• 1 łyżka proszku do pieczenia
• aromat migdałowy

Wykonanie:
• mak sparzyć i przepuścić przez maszynkę dwa razy
• żółtka utrzeć z cukrem, dodać miód, proszek do pieczenia,  
bułkę tartą, aromat i na koniec ubite białka
• na blachę kłaść na przemian masę makową i serową (jak  
szachownica)
• piec godzinę, 180 stopni
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O transformacji Wielkopolski Wschodniej

Najważniejsza jest współpraca
O transformacji Wielkopolski Wschodniej 

z Janem Strzeżakiem – szefem gabinetu po-
litycznego wicepremiera Jarosława Gowina 
rozmawiali w Kazimierzu Biskupim wójtowie 
i burmistrzowie z naszego regionu. 

– Cieszę się, że w naszej gminie gościli-
śmy szefa gabinetu politycznego wicepre-
zesa Rady Ministrów Jarosława Gowina Jana 
Strzeżaka oraz wójtów i burmistrzów z na-
szego terenu. Zbliżamy się do transformacji 
Wielkopolski Wschodniej, która przez naj-
bliższe kilka lat będzie zmieniać kierunek go-
spodarczy naszego regionu. Wiemy, że środki 
finansowe z transformacji mają być przezna-
czone na proces zmian w przemyśle górniczo 
– energetycznym, mają wspierać zamknięcie 
na tym terenie działalności górniczej i ener-
getycznej – mówił wójt Grzegorz Maciejewski. – 
Moim zdaniem powinniśmy zadbać o to, aby 
część tych środków finansowych przeznaczo-
na została na zabezpieczenie praw pracow-
ników, którzy będą odchodzić z przemysłu 
wydobywczego i produkcyjnego energii wę-
glowej, jak i stworzenie nowych miejsc pracy.

O tym, że są to trudne tematy mówił dyrek-
tor Jan Strzeżak. – Trudne tematy potrzebują 
po pierwsze dobrych pomysłów, a po drugie 
dobrych ambasadorów tych pomysłów. A my 
jako Porozumienie, Jarosław Gowin jako wi-
cepremier i minister odpowiedzialny za go-
spodarkę bardzo się cieszymy, że sprawiedli-
wa transformacja Wielkopolski Wschodniej 
ma dwóch fenomenalnych ambasadorów: 
radnego Marka Waszkowiaka i radnego Jaku-
ba Eltmana. Chcemy usłyszeć, co chcą miesz-
kańcy i samorządowcy tej ziemi. Chodzi o to, 
żeby rozmawiać, by był kontakt między rzą-
dem, a samorządami – podkreślał.

Dobrą współpracę podkreślał radny Marek 
Waszkowiak. – To jest kwestia mentalności.  
Z 70-letniej tradycji węgla mamy przejść 
do nowych rozwiązań, znaleźć nową drogę 
społeczną, gospodarczą i organizacyjną. To 
wszystko wymaga wysiłku. Potrzebna jest 
współpraca i zgoda wszystkich stron politycz-
nych, rządu, samorządów lokalnych, organi-
zacji pozarządowych i to się dzieje – mówił.

Od lewej stoją: Mateusz Wojciechowski - wójt gminy Ostrowite, Mariusz Musiałowski - burmistrz  
Kleczewa, Jakub Eltman - radny, Grzegorz Maciejewski - wójt gminy Kazimierz Biskupi,  

Jan Strzeżak - szef gabinetu politycznego wicepremiera, radny Marek Waszkowiak,  
Mariusz Zaborowski - burmistrz Ślesina, Mirosław Durczyński - burmistrz Goliny,  

Grzegorz Skowroński - wójt gminy Wilczyn, Gracjan Maciejewski - asystent. 
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Dzień Babci i Dziadka 

Dziadkowie drugimi rodzicami
Dziadkowie to z pewnością osoby, któ-

rych nie zapomnimy nigdy, nawet kiedy ich 
już przy nas nie będzie. Będąc dorosłymi 
ludźmi często wracamy do czasów dzieciń-
stwa, kiedy wieczorem przy kubku herbaty 
dziadek lub babcia sadzali nas na swe zmę-
czone kolana i opowiadali różne ciekawe hi-
storie, czasami bawiły nas do łez, a niekiedy 
napawały ogromnym przerażeniem.

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy czas dla 
całej rodziny. 21 i 22 stycznia najczęściej od-
wiedzamy naszych ukochanych staruszków, 
a zmarłym zapalamy znicze na grobach w ge-
ście pamięci o nich. W ten sposób dziękujemy 
im za trud włożony w nasze wychowanie oraz 
opiekę, którą darzyli nas, kiedy nasi rodzice byli 
zbyt zajęci. Aby odpowiednio uhonorować to 
święto, dzieci w szkołach przygotowują pięk-
ne występy, na które zapraszają seniorów rodu, 
a starsi wnukowie kupują prezenty i składają 
wizyty.

Odkąd pamiętamy zawsze obchodziliśmy 
święto naszych dziadków. Ale tak właściwie, to 
kiedy zaczęliśmy je celebrować i kto dał temu 
początek? Święto babci zawdzięczamy miesz-
kańcom Poznania, a jego data również nie jest 
przypadkowa. Tego właśnie dnia w 1965 roku 
– znana aktorka kinowa i teatralna – Mieczysła-
wa Ćwiklińska, miała wystąpić w ich mieście. 
Pani Ćwiklińska była już wówczas w sędziwym 
wieku, miała 85 lat. Więc w geście ogromnego 
szacunku, redakcja „Expressu Poznańskiego” 
wręczyła artystce tort oraz kwiaty ustanawiając 
tym samym ten dzień – Dniem Babci. Od tego 
momentu kultywujemy tę tradycję.

O święcie dziadka pomyślano kilkanaście 
lat później. Dopiero w 1978 roku pojawiła się 
koncepcja dołączenia do święta babci, Dnia 
Dziadka. Nie mogło 
przecież tak być, żeby 
babcia miała święto, 
a dziadek nie. W końcu 
jest on równie ważny 
w życiu wnuków. Świę-
to nestora rodu usta-
nowione na 22 stycz-
nia, wpisano oficjalnie 
do kalendarza w 1981 
roku i obchodzone 
jest w tym terminie do 

dziś. Ta tradycja przywędrowała do nas ze Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie Dzień Babci i Dziad-
ka świętuje się wspólnie. 

W oczach młodych ludzi zafascynowanych 
nowościami technologicznymi i postępem co-
raz trudniej dostrzec zainteresowanie drugim 
człowiekiem. Tymczasem nikt nie ma do prze-
kazania więcej, niż osoba żyjąca na przełomie 
wieków. Życie jest bardzo ulotne i nigdy nie 
wiemy, jak długo będzie nam dane spotykać się 
osobiście z dziadkami i wysłuchiwać opowieści 
z ich życia. Zatem jeśli masz zamiar spędzić ko-
lejną godzinę na oglądaniu bezsensownych fil-
mików na smartfonie, po prostu odłóż telefon 
i spędź trochę czasu ze swoimi dziadkami. Do-
ceń ich codzienną obecność i bądź wdzięczny 
za to, że są.

Panująca epidemia koronawirusa skutecznie 
ogranicza kontakt z najstarszymi członkami ro-
dziny, którzy w obecnej sytuacji są najbardziej 
narażoną grupą. W wielu rodzinach izoluje się 
od nich dzieci i młodzież, które mają kontakt 
z rówieśnikami w przedszkolach, żłobkach czy 
szkołach, są więc potencjalnym zagrożeniem 
dla starszych osób, których odporność na pato-
geny nie jest już tak silna. Z tego powodu wielu 
seniorom doskwiera ogromna samotność. Na-
wet codzienne zakupy, które często były możli-
wością i okazją nestorów do kontaktu z innymi 
ludźmi, zostały im ograniczone do „godzin dla 
seniorów”. Nadchodzące Dni Babci i Dziadka 
są więc doskonałą okazją, aby ci osamotnieni 
ludzie, którzy są żywą kartą historii, mogli po-
czuć, jak bardzo ich kochamy. Jeśli nie chcesz 
narażać swojej babci lub dziadka, pamiętaj, aby 
do nich zadzwonić. Świadomość, że o nich pa-
miętasz będzie najpiękniejszym prezentem.

Anna Węgrzeniejewska
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Zakończono przebudowę ulicy Południowej

Inwestycja z dofinansowaniem
Zakończono przebudowę ul.Południowej 

w miejscowości Bielawy. W ramach tej inwe-
stycji wykonano jezdnię na długości 790 m, 
nowe chodniki o długości 980 m, zjazdy z be-
tonowej kostki brukowej, kolektor kanaliza-
cji deszczowej o długości 782 m oraz 22 nowe 
lampy oświetleniowe z oprawami typu LED 
oświetlające całą długość drogi.

W celu poprawy bezpieczeństwa dla ruchu 
pieszych, jak i spowolnienia ruchu na drodze 
wykonano dwa wyniesione przejścia dla pie-
szych z systemem aktywnej informacji wizualnej 
i doświetleniem przejść. W związku z przepro-
wadzonymi badaniami, które wykazały brak wy-
maganej nośności istniejącej konstrukcji jezdni 
w całości, dokonano jej rozbiórki i wykonano 

stabilizację cementem podłoża 
gruntowego oraz podbudowę  
z kruszywa łamanego.

W trakcie prowadzenie inwe-
stycji udało się także w porozu-
mieniu z Polską Spółką Gazow-
nictwa wykonać sieć gazową  
o łącznej długości 1736 m (ul. Po-
łudniowa, Kawnicka, Poprzecz-
na i wejście na ul. Północną).  
Dodatkowo wykonano sieć świa-
tłowodową INEA S.A. Koszt re-
alizacji inwestycji wyniósł 2 224 
280,36 zł z czego z Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych 
pozyskano środki w wysokości 
850 012,00 zł oraz z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
środki w wysokości 849 101,00. 
Łącznie uzyskano dofinansowa-
nie 1 699 113,00 zł (76% wartości 
inwestycji).

Przygotowywali drewno na opał

Pomagali zakonnikom  
w Bieniszewie

Ponad sto kubików drewna udało się przygo-
tować dla kamedułów z klasztoru w Bieniszewie.  
W pomoc zakonnikom zaangażowanych było wiele 
osób, między innymi wędkarze i strażacy OSP.

– Nie bylibyśmy w stanie tego sami zrobić. Wśród 
nas są osoby starsze, schorowane. Dzięki wsparciu 
udało się przygotować ponad sto kubików – mó-
wił ojciec Jakub Mućko, przeor eremu w Bieniszewie.  
– Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. Koordy-
nował ją pan Krzysztof Tomczak. Za wszystko je-
steśmy bardzo wdzięczni. Modlimy się za naszych 
dobrodziejów, odprawiamy msze święte w intencji 
darczyńców.
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Miła niespodzianka dla mieszkańców Kozarzewa

Prezenty dla seniorów
Do ponad 20 seniorów z sołectwa Kozarzew przed Święta-

mi Bożego Narodzenia trafiły prezenty od sołtysa, rady sołec-
kiej i radnej.  To była ogromna niespodzianka. Cieszę się, że 
ktoś o nas pamięta – mówił pan Stanisław, który wzruszony 
zadzwonił do naszej redakcji.

Przedświąteczne spotkania seniorów z sołectwa Kozarzew 
mają już swoją tradycję. W ubiegłych latach była to wspólna ko-
lacja, okazja do spotkań starszych mieszkańców. Pandemia nie 
pozwoliła seniorom na spotkanie się w roku 2020, a więc sołtys 
Rajmund Dzwoniarski osobiście rozwoził niespodzianki senio-
rom. – Jesteśmy bardzo wdzięczni sołtysowi, radzie sołeckiej 
i naszej radnej. W tych trudnych czasach ten gest nabiera po-
dwójnego znaczenia. Ktoś o nas pamięta. W imieniu seniorów 
bardzo dziękuję – mówił wzruszony pan Stanisław.

Plany dzielnicowych na pierwsze półrocze

Reagują na sygnały 
od sołtysów

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie parku i brak 
oznakowania posesji – z tymi problemami zamierzają 
walczyć dzielnicowi z terenu gminy Kazimierz Bisku-
pi. Plan na pierwsze półrocze 2021 roku zakłada ogra-
niczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowa-
nia tych wykroczeń.

W rejonie Kazimierza Biskupiego największym proble-
mem jest spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w re-
jonie Parku Kulturowego w Kazimierzu Biskupim. – Takie 
sygnały otrzymuję zarówno od sołtysa, jak i od miesz-
kańców. Celem na pierwsze półrocze 2021 roku jest 
ograniczenie oraz dążenie do wyeliminowania tego 
zjawiska – podkreśla dzielnicowy Hubert Dworzyński.

Natomiast w rejonie dzielnicy numer IV Posterunku 
Policji Kazimierz Biskupi pojawił się problem z oznako-
waniem numerycznym posesji. – Mam takie informacje 
od sołtysów i mieszkańców. Trzeba przypomnieć, że 
zgodnie z artykułem 64§1 Kodeksu Wykroczeń kto 
będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub 
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo-
wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo 
utrzymania w należytym stanie, tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 
zł albo karze nagany – wyjaśnia dzielnicowy Zbigniew 
Siupa. 

Policjanci zamierzają przeprowadzić akcję informacyj-
ną wśród mieszkańców i uczulić ich na ten problem. 

mł. asp.  Hubert Dworzyński 
tel. (63) 247 26 50, 516 952 176

faks (63) 247 26 45
e-mail: dzielnicowy.kazimierz-biskupi3@

po.policja.gov.pl

sierż. szt. Zbigniew Siupa
tel. (63) 247 26 50, 516 952 143

faks (63) 247 26 45
e-mail: dzielnicowy.kazimierz-biskupi4@

po.policja.gov.pl
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SPORT

Szatnia na medal

Już stoi na stadionie
Na Stadionie 700-lecia w Kazimierzu Bi-

skupim stanęły nowoczesne szatnie. Obiekt 
powstał dzięki dofinansowaniu z progra-
mu „Szatnia na medal”. Z Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego gmina otrzymała 
na tę inwestycję 100 tysięcy złotych.

Na stadionie w Kazimierzu Biskupim stoją 
już nowe szatnie. – Ich budowa była nie lada 
wyzwaniem, ale wszyscy dali z siebie sto 
procent. Szatnie sportowe są bardzo nowo-
czesne i świetnie wkomponowały się w te-
ren pomiędzy boiskami – zapewnia Grzegorz 
Adamczewski, kierownik Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Kazimierzu Biskupim.

Obiekt składa się z dwóch szatni (do każdej 
należy oddzielne pomieszczenie sanitarne) 
oraz z przestronnego, przeszklonego korytarza. 

Przypomnijmy, że program „Szatnia na me-
dal” to działanie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego skierowane do samorządów 
lokalnych, którego celem jest poprawa warun-
ków ogólnodostępnych budynków szatniowo 
– sanitarnych przy obiektach sportowych. Dzię-
ki temu nasza gmina została objęta dofinan-
sowaniem. – Pozostaje nam tylko czekać na 
polepszenie warunków pogodowych, aby-
śmy w pełni mogli wykorzystać możliwości, 
które dają nam nowe pomieszczenia na sta-
dionie – mówi Grzegorz Adamczewski.

Inwestycja kosztowała 206 019,72 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach Programu 
„Szatnia na Medal” wyniosło 100 000 złotych. 
Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazi-
mierzu Biskupim.

Przypomnijmy, że autorski Program Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego został za-
inaugurowany w 2018 roku. W dwóch dotych-
czasowych edycjach zrealizowano łącznie 126 
zadań (28 inwestycyjnych oraz 98 remonto-
wych) na terenie 30 wielkopolskich powiatów. 
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