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MOIM ZDANIEM
Zapytaliśmy pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim 

jak w ich domach wygląda Wielkanoc.

Agata
U mnie w domu święta 

Wielkiej Nocy obchodzone są 
tradycyjnie. Dzielimy się pracą 
z najbliższymi. Porządki świą-
teczne, sprzątanie – to zadanie 
dzieci. Jeśli chodzi o gotowanie 
to dzielimy się z siostrą i mamą. 
Już zeszłoroczne święta były 
inne, te zapowiadają się po-
dobnie. Przed wprowadzeniem 
pandemii spotykaliśmy się całą, 
dużą rodziną. Teraz jest inaczej, 
ale w tych dniach ważne jest, by 
celebrować rodzinną atmosferę. 
To czas wytchnienia, odpoczyn-
ku. A jeśli chodzi o świąteczne, 
wielkanocne potrawy to uwiel-
biam mazurka.

Justyna
W sobotę obowiązkowo 

idziemy z córką z koszyczkiem 
poświęcić pokarmy. Niedzie-
la wypełniona jest spotkania-
mi z najbliższymi, zasiadamy 
przy wielkanocnym śniadaniu, 
cieszymy się swoją obecno-
ścią i momentem odpoczynku. 
Wszyscy się ze mnie śmieją, bo 
bardzo lubię jajka, a więc w Wiel-
kanoc mam pole do popisu. Jeśli 
chodzi o potrawy, to dzielimy się 
ich przygotowaniem z mamą. 
Tata natomiast jest specjalistą 
od krojenia sałatek. Najważniej-
szy jednak, obok tego całego 
świątecznego rozgardiaszu, jest 
czas spędzony z najbliższymi. 

Barbara
Wielkanoc u mnie przesiąk-

nięta jest tradycją. Święta spę-
dzam w domu, z rodziną. Jest 
wspólne malowanie pisanek, 
pieczenie babki i mazurka, oczy-
wiście przygotowanie święcon-
ki. Idziemy także na rezurekcję 
i później jest uroczyste śniada-
nie. Przed wprowadzeniem obo-
strzeń przy stole wielkanocnym 
zasiadało prawie trzydzieści 
osób. Teraz to będzie inaczej. 
Rok temu po raz pierwszy spę-
dzaliśmy święta tylko z mężem 
i dziećmi. Przede wszystkim 
jednak jest to czas spędzony dla 
rodziną

Mała Julka z gminy Kazimierz Biskupi jest 
pierwszą urodzoną mieszkanką powiatu ko-
nińskiego. Dziewczynka przyszła na świat  
1 stycznia o godzinie 11.00. 

Dziewczynka urodziła się w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Koninie. Ważyła 2420 g 
i mierzyła 49 centymetrów. Kilka dni temu mała 
mieszkankę naszej gminy odwiedzili Grzegorz 
Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi 
oraz Elżbieta Kulczak, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Kazimierz Biskupim. Nie zabrakło 
życzeń dla małej i jej rodziców oraz prezentów. 

Z wizytą u dziewczynki

Prezenty dla Julki
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Życzenia dla sołtysów

Dziękujemy za zaangażowanie 
11 marca obchodzimy Ogólnopolski 

Dzień Sołtysa. Z tej okazji na ręce pań i pa-
nów sołtysów z naszej gminy popłynęły go-
rące życzenia. 

–  Życzymy Paniom i Panom Sołtysom, 
aby sprawowanie tej zaszczytnej funkcji 
przyniosło Państwu wiele osobistej satys-
fakcji oraz radości z dobrych owoców Pań-
stwa działań – mówił wójt Grzegorz Maciejew-
ski. Podkreślił również, że praca sołtysów ma 
wyjątkowy charakter. – Jesteście Państwo naj-
bliżej kłopotów mieszkańców. To Was darzą 

ogromnym zaufaniem i do Was zgłaszają się 
często z problemami – wyjaśniał.

Na ręce Stefana Kropidłowskiego, przewod-
niczącego Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów 
popłynęły życzenia zdrowia, wytrwałości i sza-
cunku mieszkańców. – Dziękujemy za zaan-
gażowanie w codzienną działalność na rzecz 
środowiska lokalnego oraz owocną współ-
pracę z samorządem i mieszkańcami – mó-
wił Arkadiusz Mielcarek, przewodniczący Rady 
Gminy w Kazimierzu Biskupim

Ważna informacja dla rolników!

Wnioski tylko przez internet
Od 15 marca rolnicy mogą składać wnio-

ski o przyznanie dopłat bezpośrednich 
i obszarowych z PROW za 2021 rok. Od tego 
roku Agencja przyjmuje je jedynie za po-
średnictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu 
aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również 
możliwość złożenia wniosku o dopłaty w for-
mie papierowego oświadczenia o braku zmian 
we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącz-
nie drogą elektroniczną. 

Jest też kolejna zmiana. W bieżącym roku 
rolnicy nie otrzymują spersonalizowanych 
wniosków w formie papierowej. Wszystkie 

wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, 
począwszy od roku 2021, muszą być złożone 
wyłącznie elektronicznie poprzez platformę 
eWniosekPlus (dotyczy to także gospodarstw 
do 10 ha).

O tym, że rolnicy dobrze sobie radzą ze skła-
daniem e-wniosków, świadczy rosnąca z roku 
na rok ich liczba. W 2018 r. złożono 900 tys. 
wniosków przez internet, a w latach 2019 i 2020 
było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wnio-
sków składanych co roku o dopłaty.  

Wnioski o przyznanie płatności można 
składać od 15 marca. W razie pytań pomocy 
udziela Tomasz Olejniczak – doradca WODR,  
tel. 502 184 767.
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Chcą uzupełnić kronikę OSP Bielawy

Strażacy proszą o zdjęcia
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach 

zwraca się z gorącą prośbą o przekazywa-
nie zdjęć związanych z historią OSP w Biela-
wach. 

Jednostka nasza została założona 22 maja 
1960 roku. Przez ten okres wydarzyło się wiele 
ciekawych i ważnych dla naszej historii zdarzeń, 
skrupulatnie opisanych w kronice. I choć histo-
rie te opisane są dość szczegółowo, to zdecy-
dowanie brakuje nam zdjęć z tego okresu. Wy-
starczy powiedzieć, że w latach 1960 – 2000 
w kronice widniało jedynie jedno zdjęcie.

W ostatnim okresie dzięki życzliwości miesz-
kańców udało nam się zdobyć 20 zdjęć do-
kumentujących dzieje naszej jednostki. Są to 
zdjęcia z różnych uroczystości, w których brali 
udział nasi strażacy. Dla przykładu przedstawia-
my zdjęcie z ćwiczenia młodzieży przed naszą 
remizą (pochodzi z 1986 roku).

Zwracamy się do Państwa z ogromną proś-
bą: jeśli macie w swoich rodzinnych archiwach Druhowie z OSP Bielawy

zdjęcia na których widać akcenty strażackie, 
naszych druhów, widok remizy, może zdjęcia 
z budowy naszej strażnicy, udostępnijcie nam 
te materiały. Zrobimy reprodukcję i oddamy 
w nienaruszonym stanie. Jest to dla nas, bardzo 
ważne i liczymy na Państwa pomoc. Chcemy, 
by historia naszych ojców i dziadków nie zosta-
ła zapomniana. W sprawie zdjęć prosimy o kon-
takt z Pawłem Molińskim, tel. 517 313 082.

Ostatni etap budowy wodociągu w Dobrosołowie

Wykorzystano nową technologię
Trwa ostatni etap związany z budową wodociągu w miejscowości Dobrosołowo. Konty-

nuowane są prace rozpoczęte w 2019 roku, przygotowując tym samym infrastrukturę wo-
dociągową pod planowaną przebudowę drogi powiatowej, która rozpoczęta zostanie w tym 
roku.

W ramach trzeciego etapu wyko-
nana zostanie sieć wodociągowa na 
długości 801 metrów, z czego zabudo-
wane zostaną rurociągi z rur PCV Ø160 
o długości 727 metrów i Ø110 o długo-
ści 63 metrów, z rur PE Ø110 o długości 
11 metrów oraz zabudowane zostanie 
6 hydrantów. Podczas realizacji zadania 
przyjęto nową technologię wykonywa-
nia robót polegającą na montażu wo-
dociągu przy zastosowaniu przewiertu 
sterowanego. Wartość całej inwestycji 
wynosi  311 044,76 zł.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kazimierz 
Biskupi. 
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Rozbudowa przedszkola w Kazimierzu Biskupim 

2 miliony dofinansowania
Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała 2 milio-

ny złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na rozbudowę przedszkola w Kazi-
mierzu Biskupim. Prace projektowe dobiegają 
końca i zbliżamy się do rozpoczęcia robót bu-
dowlanych. 

Nowoprojektowana część będzie miała kształt 
zbliżony do prostokąta o szerokości 9,65 metrów 
oraz długości 40,2 metra. Od strony północnej 
powstanie segment z salą zajęć ruchowych i salą 
zajęć dodatkowych. Rozbudowywana część bu-
dynku będzie jednokondygnacyjna, niepodpiw-
niczona. Przewidziano w niej lokalizację czterech 
oddziałów przedszkolnych z zapleczami sanitar-
nymi oraz magazynami, salę zajęć ruchowych 
z magazynem, salę zajęć dodatkowych, zaple-
cze sanitarne dla personelu, schowek porządko-
wy, wiatrołap oraz sanitariat dla dzieci dostępny 
z przedszkolnego placu zabaw.

W istniejącej części budynku planuje się loka-
lizację pięciu oddziałów przedszkolnych z zaple-
czami sanitarnymi oraz magazynami, szatnię dla 
dzieci, zaplecze kuchenne z zapleczem socjalno-
-sanitarnym, zaplecze socjalno-sanitarne dla per-
sonelu, pomieszczenia administracyjne, pomiesz-
czenia logopedy oraz pedagoga.

W wyniku rozbudowy parter budynku będzie 
podzielony na trzy części: oddziałów przedszkol-
nych, administracyjną oraz kuchnię. Wejście głów-
ne do budynku pozostanie w obecnym miejscu. 
W części administracyjnej znajdować się będą: 
sekretariat, pokój dyrektora, pokój wicedyrekto-
ra, pokój księgowej, 
pokój logopedy, po-
kój pedagoga, archi-
wum przedszkolne, 
sanitariat damski dla 
personelu, sanitariat 
męski dla personelu 
oraz pokój nauczy-
cielski. 

Dostęp do za-
plecza kuchennego 
zapewniony będzie 
z części administra-
cyjnej, bezpośrednio 
z zewnątrz od stro-
ny północnej oraz 

z korytarza oddziałów przedszkolnych. W zaple-
czu kuchennym w części parteru przewidziano: 
magazyn, szyb dźwigowy, schowek, spiżarnię, 
pomieszczenie na odpadki, obieralnię, kuchnię, 
kredens, zmywalnię, pomieszczenie socjalne 
oraz sanitariat dla personelu. W istniejącej części 
w piwnicy przewidziano pomieszczenia magazy-
nowe dla kuchni, chłodnię, pozostałe pomiesz-
czenia magazynowe, pralnię, warsztat konserwa-
tora i kotłownię.

Przedszkole będzie składać się łącznie z dzie-
więciu oddziałów dla 225 dzieci.

Nowym rozwiązaniem w przedszkolu będzie 
budowa przy oddziałach przedszkolnych ogro-
dów zimowych, gdzie dzieci będą mogły nawet 
zimą cieszyć się tak naprawdę ogrodem całorocz-
nym. Znajdujące się w nim rośliny mogą kwitnąć 
przez cały rok, a główną funkcją tego pomiesz-
czenia będzie nie tylko przechowywanie w nim 
flory, ale będzie to również miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji dla dzieci zimą. Latem natomiast 
zapewnimy im wyjście bezpośrednio na tarasy, 
które także dobudowane zostaną do sali naszych 
maluszków.

Zaplanowano także modernizację istniejącego 
przedszkolnego placu zabaw oraz budowę nowe-
go w części północno-wschodniej o nawierzchni 
syntetycznej dla dzieci najmłodszych. Na ten cel 
gmina Kazimierz Biskupi w 2020 roku pozyskała 
dofinasowanie w kwocie 2 000 000 zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
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Jerzy Maciejewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Śpiewam nawet przy goleniu

Czy zawsze był Pan „kulturalnym” dzieckiem? Jak 
to było, gdy dyrektor był małym chłopcem?

– W życiu, no dobrze… może nie zawsze. Chociaż 
z opowieści najbliższych jawi się obraz raczej spokoj-
nego dziecka. Ja bym jednak powiedział, że byłem 
rozrywkowym chłopcem. Od dzieciństwa towarzy-
szyła mi muzyka. Nie było apelu, czy akademii szkol-
nej, w której bym nie brał udziału. Albo grałem, albo 
śpiewałem. Nauczyciel muzyki, nieżyjący już pan 
Stanisław Duryński, zawsze miał mnie w „kadrze mu-
zycznej wokalistów”. I dla nikogo nie będzie niespo-
dzianką, że lekcje muzyki były najprzyjemniejszymi 
zajęciami w szkole.

Talent muzyczny przyszedł sam, czy skończył Pan 
jakieś szkoły w tym kierunku?

– Pochodzę z bardzo muzykalnej rodziny. Mój 
tata grał na akordeonie, a mama śpiewała. Dom za-
wsze był wypełniony muzyką i z nią kojarzy mi się 
moje dzieciństwo. Gdy zacząłem naukę w technikum 
równocześnie była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Koninie i klasa gitary klasycznej. Moim pro-
fesorem był pan Andrzej Majewski.

To kiedy zaczęły się występy przed prawdziwą 
publicznością?

– Stworzyliśmy z kolegami zespół taneczny – „Au-
tograf”. Graliśmy na weselach, zabawach, festynach. 
Przetrwaliśmy na rynku muzycznym kilkanaście lat. 
Od zawsze jednak w głowie miałem myśl o kapeli po-
dwórkowej, takiej z prawdziwego zdarzenia. W 2007 
roku, gdy po raz pierwszy zostałem dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, 
zapadła  decyzja o powołaniu do życia „Kapeli z Ko-
pyta”. Nie było problemu ze składem. Kapela powsta-
ła z dwóch kazimierskich zespołów: „Autograf” i „Cen-
zura”. Potem życie zweryfikowało skład.

Czyli śpiew towarzyszy Panu przez całe życie?
– Tak. Śpiewam przy goleniu i pod prysznicem. 

Mam trzech synów i jak śmieją się znajomi „zrobi-
łem ich” pomiędzy koncertami i weselami. Synowie 
jednak nie przejęli smykałki do muzyki. Najstarszy 
– Jacek miał przygodę z gitarą basową, grał nawet 
w zespole, ale mu przeszło. Najmłodszy Jakub grał 
na perkusji, ale wygrała miłość do motocykli. Wnuki 
natomiast na razie są zbyt małe, ale dziadek pomału 
pracuje nad nimi muzycznie. Na razie wnuczki tań-
czą, Nadia nawet jest mistrzynią Polski. W sumie nie 
wiem po kim to ma, bo ze mnie raczej kiepski tan-
cerz. Zawsze grałem tylko do tańca.

Muzyka towarzyszy mu od najmłodszych lat. W szkole podstawowej nie było apelu, na którym by 
nie wystąpił. Potem był zespół muzyki tanecznej i jedna z wielu miłości – „Kapela z Kopyta”. O muzyce, 
śpiewaniu przy goleniu i wędkowaniu opowiada Jerzy Maciejewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kazimierzu Biskupim. 

O czym marzy dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kazimierzu Biskupim?

– Na pewno o rozbudowie bazy kulturalnej. To 
jest na pierwszym planie. Gmina Kazimierz Bisku-
pi się powiększa, mamy coraz więcej mieszkańców, 
a nasz GOK nie do końca jest na to przygotowany. Nie 
mamy zaplecza kulturalnego z prawdziwego zdarze-
nia. I oczywiście marzę o powrocie do normalności. 
O spotkaniach z widzami, imprezach, kontakcie z pu-
blicznością. Bardzo chciałbym, by Gminny Ośrodek 
Kultury ponownie tętnił życiem.

A jak Pan odpoczywa?
– Nie mam za bardzo na to czasu. Dla mnie od-

poczynkiem są koncerty z „Kapelą z Kopyta”. Bardzo 
lubię też wyjścia na ryby. 

A jakie płyty znajdziemy na półce u Pana dyrek-
tora?

– Oj różne. Słucham każdego rodzaju muzyki. Od 
tanecznej poprzez rap, czy disco polo. Z sentymen-
tem jednak sięgam po wykonawców z mojej młodo-
ści: Lady Pank, Budka Suflera, czy Perfect.  

Zbliżamy się do Świąt Wielkiej Nocy. Można 
Pana zobaczyć w tym czasie w kuchni?

– Jak przystało na prawdziwego mężczyznę tuż 
przed świętami zarządzam… własną ewakuację. 
Kuchnię oddaję we władanie mojej żonie. Ja jestem 
tyko od robienia zakupów i później od najprzyjem-
niejszej rzeczy, czyli degustowania potraw.



7

WSPOMNIENIE

Lekarz, dla którego najważniejszą zapłatą było zdrowie i życie człowieka – cz. 2 
– pierwsze lata działalności lekarskiej i społecznej* Nepomucena Godlewskiego

Pianino pozostało do dziś
Koniec XIX i początek XX wieku dla wielu lu-

dzi był momentem przełomowym: jedni z wiel-
ką nadzieją upatrywali nadciągające nowe stu-
lecie, innych przerażała możliwość wybuchu 
światowego konfliktu, jednak dla Nepomucena 
Godlewskiego przełom XX-go wieku okazał się 
przede wszystkim czasem bardzo pracowitym.    

Po odbyciu dwumiesięcznej kary aresztu za 
udział w manifestacji patriotycznej oraz praktyki le-
karskiej Godlewski zamieszkał w Wieruszowie (po-
wiat wieluński), w którym to przebywał aż do roku 
1900. Pracując, jako lekarz, czynnie angażował się 
w życie publiczne. Pomagał w budowie wieruszow-
skiej remizy strażackiej wraz z przyległą do niej salą 
teatralną oraz sanitariatem, a w Klonowie zorgani-
zował specjalną spółkę, mającą za zadanie uratowa-
nie podupadającej huty szkła.

Pomimo wcześniejszych zatargów z carskim pra-
wem, bez względu na konsekwencje, sprowadzał 
z zagranicy nielegalne książki, które przeważnie  
wysyłał do Warszawy. 

Na początku XX-go wieku doktor Godlewski prze-
prowadził się na stałe do Kalisza, gdzie w szpitalu 
Świętej Trójcy praktykował swoją posługę medycz-
ną. Mimo wielu obowiązków nie porzucił bezinte-
resownej pracy społecznej. Współpracował między 
innymi przy organizacji miejskiej Kasy Pożyczkowej 
czy polskiej fabryki koronek pod zarządem L. Kin-
dlera, a także pełnił funkcję lekarza na koloniach 
organizowanych przez Towarzystwo Higieniczne. 
Przyczynił się również do zorganizowania w 1905 r. 
szeregu manifestacji patriotycznych.

Rok 1904 był dla doktora rokiem szczególnym. To 
właśnie w tym czasie ożenił się z Jadwigą Porowską, 
której w prezencie ślubnym podarował pianino, wy-
produkowane przez słynną kaliską fabrykę Arnolda 
Fibigera (instrument ten, mimo upływu 117 lat od 
daty zakupu, służy do dnia dzisiejszego). Z Jadwi-
gą Porowską miał czworo dzieci: Aleksandrę, Marię, 
Władysława i Wandę.

W roku 1905 doktor Godlewski przeniósł się do 
małego wówczas Konina. Zatrudnił się w miejskim 
szpitalu i tak jak w pozostałych miejscach zamiesz-
kania, czynnie zaangażował się w życie publiczne: 
przyczynił się do rozwoju konińskiej szkoły średniej, 
założył konińską Macierz Szkolną (organizację kul-
turalno-oświatową), a ponadto pełnił funkcję człon-
ka miejskiej Rady Pożyczkowo-Oszczędnościowej. 
Podczas wyborów do Dumy – izby niższej parla-
mentu Imperium Rosyjskiego – poparł w wyborze 
na posła swojego przyjaciela – Romana Dmowskie-
go.

Początek I wojny światowej okazał się dla dokto-
ra prawdziwym testem wytrzymałości psychicznej. 
W sierpniu 1914 r., po opuszczeniu miasta przez 
garnizon rosyjski, obserwował wkraczających do 
Konina niemieckich żołnierzy. Wojskowy lekarz nie-
miecki kategorycznie zażądał od dra Godlewskiego, 
będącego wówczas ordynatorem szpitala w Koni-
nie, by w ciągu kilku godzin wszyscy pacjenci opu-
ścili budynek lecznicy. Doszło do ostrej wymiany 
zdań, włącznie z groźbą rozstrzelania. Dr Godlewski 
replikował, wskazując na groźbę wybuchu epidemii 
cholery azjatyckiej. Istotnie w szpitalu leżała wte-
dy pacjentka w podeszłym wieku z objawami tej 
choroby. Niemcy, chcąc potwierdzić wiarygodność 
jego słów, nakazali pobranie od pacjentki próbek, 
które zostały wysłane do laboratorium w Berlinie. 
Do ewakuacji szpitala jednak doszło, lecz nie w try-
bie natychmiastowym, tylko w dniu następnym, już 
w lepszych warunkach. Po jakimś czasie przyszły 
wyniki potwierdzające diagnozę. Poinformował go 
o tym oficer, ten sam, który groził rozstrzelaniem. 
Godlewski przeprosin nie przyjął i ręki nie podał. 
Można przyjąć, że Godlewski, dzięki swojej posta-
wie, uratował od śmierci wielu koninian i miesz-
kańców okolicznych wsi oraz niemieckich żołnierzy. 
(Opis incydentu pochodzi od wnuka dra Godlew-
skiego, Zygmunta Vetulaniego.)

Doktor Godlewski jeszcze przez pewien czas le-
czył pacjentów konińskiej lecznicy, wśród których, 
oprócz Polaków, znajdowali się również Rosjanie 
i Niemcy. 

W 1916 r. przeniósł się do zakupionego przed 
wojną majątku w Cząstkowie, w którym mieszkał 
przez kolejne 24 lata. 

Łukasz Rewers

*Źródła:
- „Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny. Część 3”, 1996, Warszawa, Wydawnictwo DiG, str. 53-57. (ISBN 83-8549-60-4);
- Dr Jan Godlewski, „Nowiny Lekarskie”, nr 1 z dnia 1 stycznia 1947 r.;
- Zbiory rodzinne  prof. dr hab. Zygmunta Vetulaniego (wnuka Nepomucena Godlewskiego).
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Natalia Dławichowska o swojej pasji

Może szycie mamy w genach?

Maszyna do szycia 
w domu pani Natalii po-
jawiła się wtedy, gdy 
trzeba było przerabiać 
ubrania dla córeczek. 
– Miałam sporo za du-
żych rzeczy. Dziewczyn-
ki od zawsze były drob-
niutkie, szczuplutkie. 
Sporo sukienek, spodni 
zanosiłam do babci, 
która była krawcową 
i ją prosiłam o pomoc 
– opowiada mieszkanka 
Kazimierza Biskupiego. 
W końcu zapadła decy-
zja o kupnie maszyny do szycia. – Śmiali się ze 
mnie na początku, że nie umiem szyć, więc 
po co mi maszyna. Wieczorami, jak dziew-
czynki kładłam spać, zaczynałam sobie coś 
tam tworzyć – mówi pani Natalia.

Najpierw było przerabianie ubrań dla córek, 
a potem pojawiły się dekoracje do domu. – 
Na kartce sama rysowałam sobie wzory, któ-
re przekładałam na materiał. Nie myślałam, 
że zrobi się z tego coś dużego – podkreśla. 

Każdy projekt, który wychodzi spod igły pani 
Natalii, jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Przed 
Wielkanocą pojawiają się tulipany, króliczki, 
kurki i zajączki. – Króliczki to pomysł mojej 
pięcioletniej Gabrysi. Zaczęło się od jedne-
go, a teraz już się czasem nie wyrabiam. Zro-
bienie króliczka to około dwie godziny, od 
wycięcia poprzez włożenia puszka do środ-
ka  i zrobienie ubranka, bo strój zawsze jest 
inny – opowiada pani Natalia. 

Są więc króliczki, kurki, ptaszki, aniołki. – 
Może ta pasja była we mnie od zawsze? Pa-
miętam moją babcię, która dla nas, wszyst-
kich wnuczek, szyła takie same sukienki 

na święta, czy inne uroczystości rodzinne. 
Babcia miała trzy córki, a tylko moja matka 
chrzestna przejęła zamiłowanie do szycia. 
Teraz z ośmiu wnuczek tylko ja szyję. Babcia 
bardzo cieszyła się z moich dekoracji, tuli-
panków – podkreśla pani Natalia.

Teraz mama Jowitki i Gabrysi myśli o kołder-
kach obciążeniowych dla dzieci. – Trzeba mieć 
specjalnie skończony kurs, bo waga kołder-
ki jest dostosowana do wagi dziecka i scho-
rzeń jakie posiada. Z wykształcenia jestem 
pedagogiem, myślę o skończeniu studiów 
podyplomowych, by połączyć zawód z moją 
pasją. Szukam pomysłu, jak szyć i pomagać 
– podkreśla.

Siedmioletnia Jowitka i pięcioletnia Gabry-
sia przez cały czas zasypują mamę pomysłami. 
Były poduszki dla lalek, torebki, a nawet… koł-
derki dla małych kurczaczków. Dzieła pani Na-
talii można zobaczyć nie tylko w domach na te-
renie naszej gminy. Jako prezenty świąteczne 
i upominki dla rodziny powędrowały w Polskę 
i za granicę.  – Szycie to mój sposób na odre-
agowanie – mówi Natalia Dławichowska.

Zaczęło się od przerabiania ubrań dla córek, a skończyło na przepięknych tulipanach, 
skrzatach na Boże Narodzenie, czy kurkach i króliczkach na Wielkanoc. Natalia Dławichow-
ska z Kazimierza Biskupiego przyznaje, że zamiłowanie do szycia ma po babci. I choć dość 
późno odkryła tę pasję, to sprawia jej ona ogromną radość.
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Album dostępny w GOK-u

Do kupienia  
za gotówkę

Książka „Kazimierz Biskupi – Sancta Civi-
tas. Dziewięć wieków kościoła parafialnego 
pw. św. Marcina z Tours” jest dostępna za go-
tówkę w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazi-
mierzu Biskupim. Cena jednego egzempla-
rza to 50 złotych. Przypomnijmy, że album 
został wydany z okazji 900-lecia istnienia 
kazimierskiej fary.

„Kazimierz Biskupi – Sancta civitas. Dziewięć 
wieków kościoła parafialnego pw. św. Marcina 
z Tours”, której wydawcą jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Kazimierzu Biskupim, to opracowa-
nie popularno-naukowe połączone z artystycz-
nymi zdjęciami Franciszka Kupczyka.

W 2020 roku kościół parafialny w Kazimie-
rzu Biskupim obchodził 900-lecie swojego ist-
nienia. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury 
w Kazimierzu Biskupim przygotował wyjątko-
wą książkę. To publikacja poświęcona nie tylko 
kościołowi parafialnemu, ale także całemu mia-
stu Kazimierz Biskupi, a nawet zawiera rozdział 
o bieniszewskim klasztorze Kamedułów. 

Album można kupić za gotówkę w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Koszt 
jednego egzemplarza to 50 zł. Można również 

zapłacić przelewem. Pieniądze należy wpłacić 
na konto BS Konin o/Kazimierz Biskupi 19 8530 
0000 0205 4744 2000 0001. W tytule przelewu 
prosimy wpisać „Opłata za książkę Kazimierz Bi-
skupi Sancta Civitas”, imię i nazwisko oraz ad-
res. Potwierdzenie przelewu można wysłać dro-
gą mailową: ksiegowosc@gok.pl.

Istnieje również możliwość wysyłki książki.
Wtedy prosimy o przelanie 61 złotych za jeden 
egzemplarz.
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Kapela pracuje nad nową płytą

Nie tylko o sołtysach
„Kapela z Kopyta” działająca przy Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Bisku-
pim pracuje nad nową płytą. Pojawią się 
na niej całkiem nowe utwory.

Muzycy z „Kapeli z Kopyta” wykorzystują czas, 
w którym nie jest im dane koncertować. – Bar-
dzo brakuje nam spotkań z publicznością. 
Tęsknimy za występami „na żywo” – podkre-
śla Jerzy Maciejewski, lider kapeli. Członkowie 
zespołu jednak spotykają się na próbach i pra-
cują nad materiałem na nową, czwartą już, au-
torską płytę. – Znajdą się na niej nowe utwo-
ry, takie z własnego, lokalnego podwórka. 
Będzie więc o sołtysach, o naszym Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Przypomnimy też stare, przedwo-
jenne utwory – podkreśla Jerzy Maciejewski.

„Kapela z Kopyta” powstała w 2007 roku i od 
początku tworzy własną muzykę, teksty i aran-
żacje w klimacie biesiady i muzyki podwór-
kowej, prowadząc koncerty w kabaretowym, 
wesołym stylu.  Gra na festynach, dożynkach 

i imprezach okolicznościowych w całej Polsce 
i Europie, na żywo prezentując również zapo-
mniane melodie i stare utwory. Od wielu lat wy-
jeżdża na festiwale i przeglądy kapel podwór-
kowych, gdzie odnoszą liczne sukcesy.

Zachęcamy do wrzucania nakrętek

Serce dla Madzi
W imponującym tempie zapełniają się 

serca na nakrętki ustawione w naszej gmi-
nie. Tym razem nakrętki trafią do Madzi Wa-
czyńskiej z Kamienicy.

 Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy 
mamy dwa serduszka. Jedno stoi przed Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Bisku-
pim, a drugie w Posadzie, przed sklepem „Twój 
Market”. Do serca można wrzucać wszelkie pla-
stikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy 
kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po napo-
jach, kawie, mleku, czy jogurtach. W pojemniku 
zostawić możemy również zakrętki po chemii 
gospodarczej, po płynach do zmywania, szam-
ponach i płynach do płukania. Ważne, by nie 
dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

Teraz zbieramy nakrętki dla Madzi Waczyń-
skiej z Kamienicy. Madzia od urodzenia cho-
ruje na dziecięce porażenie mózgowe. Ma 
lewostronny niedowład i wymaga ciągłej reha-
bilitacji.

Skład zespołu: 
Larysa Gruszka – saksofon, skrzypce, wokal, 
Jerzy Maciejewski – gitara, wokal, 
Zenon Skowroński – akordeon, 
Maciej Koralewski – gitara basowa, 
Grzegorz Wypychowski - akordeon, 
Marek Jesiołowski – bandżo, wokal, 
Mariusz Stawicki – instrumenty perkusyjne, 
Michał Rybacki – skrzypce.
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Przebudowa ulic w Posadzie

Dofinansowane z funduszu
Trwają prace związane z przebudową ulicy Fredry i Norwida w miejscowości Posada.  

Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Fredry na odcinku 406 m natomiast ulicy Norwida 
na długości 488 m (od ul. Reja do ul. Leśmiana).

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego 
na podbudowie z kruszywa łamanego. Dla wzmocnienia podłoża gruntowego zastosowano wy-
konanie stabilizacji cementem. Na przebudowywanych ulicach wybudowany zostanie obustronny 
chodnik oraz zjazdy z betonowej koski bru-
kowej. Wykonana zostanie także kanalizacja 
deszczowa umożliwiająca sprawne odpro-
wadzenie wód deszczowych i roztopowych 
z nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa  
i spowolnienia ruchu pojazdów wykonane 
zostaną wyniesione przejścia dla pieszych, 
które będą pełniły także funkcję progów 
zwalniających. Wartość inwestycji wynosi 
2 398 241,58 zł z czego kwota dofinanso-
wania z Programu Rządowego - Funduszu 
Dróg Samorządowych wynosi 1 199 120,79 
(50% kosztów kwalifikowanych).
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Kompendium wiedzy Triduum Paschalnego

Misjonarze o świętach Wielkiej Nocy
Msza wieczerzy Pańskiej w czwartkowy 

wieczór kończy okres wielkiego postu i jed-
nocześnie inauguruje Triduum Paschalne, 
nazywane Paschą oznaczającą „przejście”. 
Jest ono corocznym wspomnieniem śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Sta-
nowi najważniejsze święto w chrześcijań-
stwie, jak i w całym kalendarzu liturgicznym.

Jednakże kluczowe wydarzenia dla nas wie-
rzących rozgrywają się w ciągu zaledwie trzech 
dni, a na dodatek skondensowana symbolika 
liturgiczna może spowodować, że wiele istot-
nych  kwestii może umknąć naszej uwadze. 
Dlatego wychodząc temu naprzeciw wymie-
nię kilka wartych zapamiętania szczegółów. 
Obrzęd obmycia nóg, zapoczątkował sam Pan 
Jezus umywając nogi swoim uczniom, aby mie-
li swój udział w dziele zbawienia. Dzieje się to 
tylko w Wielki Czwartek i jest to pierwszy tak 
znaczący gest całego Triduum. Natomiast wy-
darzeniem kończącym liturgię tego dnia jest 
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
ołtarza wystawienia tzw. ciemnicy.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pew-
ne historyczne dane, których przypomnienie 
może okazać się pomocne w osobistej refleksji 
na temat męki Pana Jezusa. Podczas drogi krzy-
żowej, liczącej około 500 m, Jezus prowadzony 
był drogą, na której toczyło się codzienne ży-
cie handlowe. Z tego powodu część osób tam 
przebywających w ogóle nie zwracała uwagi na 
los skazańca. Jednak ważniejszym dla nas jest 
rozdarcie zasłony w momencie śmierci Jezu-
sa. Zasłona w świątyni Pańskiej pełniła funkcje 
kurtyny, za którą przebywał Bóg. Tylko kapłan 
w oznaczonym czasie mógł za nią przebywać. 
Zatem rozdarcie zasłony jest jednoznacznym 
zaproszeniem każdego człowieka do bliskości 
z Bogiem.  

Wielki Piątek to kolej-
ny dzień Triduum, lecz tak 
samo jak w Wielką Sobo-
tę nie sprawuje się w nim 
Eucharystii. Zamiast tego 
możemy uczestniczyć 
w wielkopiątkowej litur-
gii męki Pańskiej, która ze 
względu na upamiętnienie 
godziny śmierci Chrystu-
sa powinna rozpocząć się 
około godziny 15. Składa 
się ona z czterech części: 

liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej 
i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do 
Grobu Pańskiego. 

Wielka Sobota to czas, kiedy to Kościół czuwa 
przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć 
Zbawiciela. W tym to dniu ma miejsce obrzęd 
święcenia żywności tzw. Święconki, sięgający 
VII wieku. Wieczorem po zapadnięciu zmroku 
zaczyna się Wigilia Paschalna. Jej pierwsza część 
to liturgia światła, kiedy to następuje poświę-
cenie ognia i przygotowanie paschału. Paschał 
to świeca symbolizująca zmartwychwstałego 
Chrystusa. Dalej ma miejsce liturgia słowa, pod-
czas której rozważane są wielkie dzieła, jakich 
Bóg dokonał od początku dla swego ludu oraz 
wyrażana jest ufność w obietnice i Słowo Boże. 
Część trzecia to liturgia chrzcielna, kiedy do-
konuje się pobłogosławienie wody chrzcielnej 
i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na ko-
niec celebrowana jest liturgia eucharystyczna. 
Warto wspomnieć też o procesji rezurekcyjnej. 
Jest ona uroczystym ogłoszeniem zmartwych-
wstania Jezusa i wezwaniem całego stworze-
nia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. 
Może odbyć się ona na zakończenie liturgii 
Wigilii Paschalnej lub w niedzielny poranek. 
Wielkanoc to czas rozpoznawania Zmartwych-
wstałego, który wchodzi w nasze życie, w naszą 
codzienność. Dlatego winniśmy pamiętać, że 
Wielkanoc to symboliczne przejście z cierpienia 
i żalu do szczęścia w perspektywie zbawienia. 
To czas nadziei, głośne wezwanie do radości.

Z tej to okazji cała nasza wspólnota semina-
ryjna, życzy wszystkim, aby tegoroczne święta 
Wielkiej Nocy przeżywane były z nadzieją i po-
godą ducha, do której przecież wzywa nas sam 
Chrystus.  

kl. Robert Substelny MSF
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Z niepokojem obserwujemy złe nawyki

Nosisz maskę pod nosem? 
Wciągasz wirusy jak odkurzacz!

Brak masek w miejscach publicznych,  
noszenie ich pod nosem, wielokrotne stoso-
wanie maseczek jednorazowych, niepranie 
„materiałowych” po powrocie do domu – 
i mimo zakazu – w dalszym ciągu stosowa-
nie chust i apaszek! – Z niepokojem obser-
wujemy lekkomyślność i niechlujność przy 
zasłanianiu ust i nosa. Niestosowanie lub 
nieprawidłowe stosowanie środków ochro-
ny osobistej pogarsza i tak już skrajnie trud-
ną sytuację epidemiczną w naszym kraju!

Wzrost zachorowań, większa liczba zgonów, 
kolejne zajęte łóżka COVID-owe… W obawie 
przed eskalacją pandemii polski rząd sprecy-
zował zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa 
w miejscach publicznych, które w największym 
skrócie oznaczają zakaz stosowania przyłbic 
i szali. 

Wprawdzie większość osób z dużą odpowie-
dzialnością  podchodzi do obostrzeń, nie bra-
kuje jednak i takich, które zalecenia epidemicz-
ne traktują jako zło konieczne. Przykład? Maska 
pod nosem! Taki obraz często obserwujemy 
u osób starszych, które tłumaczą, że tak łatwiej 
im oddychać! Może i łatwiej, ale w momen-
cie kiedy pacjent oddycha przez nos, sprawia, 
że wszystko co jest na masce wciąga do płuc!  
To działa jak odkurzacz. 

Ale nawet gdy maska prawidłowo zasłania 
nos i usta, nierzadko jest wielkim siedliskiem 
zarazków. Tak się dzieje, gdy „jednorazówka 
chirurgiczna” używana jest wielokrotnie, albo 
przez wiele godzin, a uszyta z materiału nie tra-
fia natychmiast po zdjęciu do pralki. 

Maska chirurgiczna może być noszona od 
2 do 4 godzin. Jest to sprzęt jednorazowy, 
którego się nie pierze, nie odkaża, nie czyści, 
a po zdjęciu zaraz się wyrzuca. Również maska 

z filtrem typu FFP2 (którą pacjenci chętnie sto-
sują), po całym dniu nadaje się tylko do utyliza-
cji. Jeśli nadal korzystamy z własnych maseczek 
„materiałowych”, to po zdjęciu wkładamy je  
do woreczków foliowych, a następnie pierzemy. 
Po wyschnięciu powinny zostać wyprasowane. 
Pamiętajmy – wirus ginie w temperaturze oko-
ło 60 stopni. Przerażające jest, kiedy pacjenci 
przyznają, że noszą jedną maskę od samego 
początku i jeszcze jej nie prali! 

Dlaczego tak niebezpieczny jest szal, komin, 
albo apaszka? Nie chodzi o nieskuteczność 
ochrony, ale o to, że chusty nie są prane  
codziennie. Zazwyczaj zakładamy je nazajutrz. 
A przecież – jak wiadomo – koronawirus przez 
wiele dni potrafi bytować na materiałach. 

Wprawdzie obowiązek zasłaniania ust i nosa  
nie dotyczy małych dzieci, ale warto o tym  
pomyśleć samemu i chronić swoje maleństwo.

Dzieci nie są w grupie, w której notowana 
jest największa zachorowalność, jednak wła-
śnie wśród najmłodszych rośnie liczba cięż-
kich powikłań COVID-owych. Rozpoznawane 
są zespoły bardzo ciężkich, wielonarządowych 
uszkodzeń. Dlatego apelujemy do rodziców 
i opiekunów, aby – nie czekając na odgórne  
nakazy i zakazy – sami chronili własne dzie-
ci. Wychodząc z domu, zakładając maseczkę,  
załóżmy ją również na „małą buźkę”. Taki dwu, 
trzylatek z pewnością się na to zgodzi, obserwując  
rodziców w maseczkach, a przy okazji swoje-
go… „zamaskowanego” misia .

Apeluję, aby nie zabierać dzieci na spacery 
do sklepów, galerii handlowych, czyli do miejsc, 
w których istnieje największe ryzyko zakażenia. 

Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
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KĄCIK KULINARNY

Babka z białek i pączki od teściowej

Składniki:
• 10 dag drożdży
• 1 kg mąki tortowej
• 10 żółtek
• 4 całe jajka
• 1,5 szklanki cukru
• 0,5 szklanki mleka
• 0,5 kostki margaryny 

 lub masła
• Szczypta soli
• Marmolada  

do nadziewania
• 7 kostek smalcu 

do smażenia

Święta Wielkanocne za pasem. Co powinno pojawić się na stole? Oczywiście biała kieł-
basa, jajka i mnóstwo słodkości. Oto przepisy przekazane nam przez Edytę Kubacką, sołtys  
z Bochlewa. Wśród nich jest ten na pączki od teściowej pani sołtys.

Wykonanie:
• Drożdże rozrobić 
z letnim mlekiem 
i margaryną. Do-
dać pół szklanki 
cukru i szczyptę 
soli. Odstawić do 
wyrośnięcia.
• Jajka (4 jajka i 10 
żółtek) ubić z resz-
tą cukru. Mąkę wsypać do miski, dodać do niej ubite jajka i zaczyn 
drożdżowy.
• Solidnie wyrobić. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce.
• Po wyrośnięciu jeszcze raz wyrobić i formować pączki. Smażyć na 
głębokim tłuszczu.
• Przepis na około 50 sztuk

PĄCZKI TERESKI 

Przepisy na Wielkanoc

BABKA Z BIAŁEK
Składniki:
• 40 dag mąki pszennej 

(około 3 szklanki)
• 7 białek
• 240 gram cukru (1 pełna 

szklanka)
• 250 gram stopionego 

masła lub margaryny
• ¾ szklanki ciepłego mleka
• 1 łyżka proszku do piecze-

nia
• Cukier waniliowy
• Otarta skórka z cytryny
• Można dodać bakalie

Wykonanie:
• Białka ubić na sztywną pianę. Dodać cukier i cukier waniliowy i jeszcze 
raz dokładnie ubić, 
• Roztopione masło połączyć z mlekiem i dodać do ubitych białek
• Dodać mąkę 
z proszkiem do 
pieczenia i startą 
skórkę z cytryny
• Połączone skład-
niki dokładnie wy-
mieszać. Przelać 
do formy. Piec 45 
min w temperatu-
rze 170 stopni.
• Wystudzoną bab-
kę można polać 
lukrem lub polewą 
czekoladową.
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Podpisano umowę z KWP w Poznaniu

Policjanci będą się szkolić na strzelnicy
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ko-

ninie będą doskonalić swoje umiejętności na 
strzelnicy w Kazimierzu Biskupim. Stosowna 
umowa, kilka dni temu, została podpisana 
z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

To kolejny krok sprzyjający rozwojowi strzel-
nicy w Kazimierzu Biskupim. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku zostało przywrócone do życia 
Stowarzyszenie Strzeleckie „Sokół”, które zostało 
gospodarzem strzelnicy. Teraz swoje umiejętności 
będą doskonalili na niej policjanci. – Przedmio-
tem umowy jest bezpłatne użyczenie strzelni-
cy na programowe szkolenia dla policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Będą 
to przede wszystkim szkolenia z broni palnej 
krótkiej. Wasza strzelnica spełnia wszystkie 
normy i posiada odpowiednie atesty – mówił 
podinspektor Mariusz Jaworski, komendant KMP 
w Koninie. – Chciałbym podziękować preze-
sowi stowarzyszenia Pawłowi Tyrańskiemu, 
wójtowi gminy Grzegorzowi Maciejewskiemu 
oraz przewodniczącemu Rady Gminy Arkadiu-
szowi Mielcarkowi za wszelką pomoc i życz-
liwość w użyczeniu obiektu. Chciałbym po-
dziękować także za bardzo dobrą współpracę 
w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa społeczności lokalnej – dodał.

 Zadowolenia z podpisania umowy nie 
krył Paweł Tyrański, prezes Stowarzyszenia Strze-

leckiego „Sokół”. – Mam nadzieję, ze będziemy 
się spotykać w Kazimierzu Biskupim nie tylko 
podczas szkoleń. Liczę, że wielu policjantów 
zostanie członkami naszego stowarzyszenia 
i również w czasie wolnym od pracy będzie 
nas odwiedzać. Strzelnica się rozwija dzięki 
wsparciu gminy. Inwestujemy i mamy wiele 
pomysłów – wyjaśniał prezes stowarzyszenia.

Jak podkreślał wójt Grzegorz Maciejewski po-
jawienie się na strzelnicy policjantów sprawi, że 
ten obiekt będzie się dalej rozwijał. – Wierzę, że 
będziecie się tam czuli dobrze, wasze wizyty 
z pewnością będą z korzyścią dla naszej gminy 
w celu jej promowania, jak i funkcjonowania 
strzelnicy. Jeżeli tylu policjantów pojawiać 
się będzie na terenie Kazimierza Biskupiego, 
chcąc doskonalić swoje umiejętności, to nasi 
mieszkańcy mogą czuć się jeszcze bardziej 
bezpieczni. Dziękuję za dotychczasową współ-
pracę i deklaruję dalszą pomoc – dodał wójt. 

Stoją od lewej: Komendant Miejski Policji w Koninie podinspektor Mariusz Jaworski, wójt gminy Kazimierz Biskupi Grze-
gorz Maciejewski, prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Sokół” Paweł Tyrański, sekretarz stowarzyszenia - Alicja Tyrańska
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Powitanie wiosny okiem przodków

Judasz zamiast marzanny?
Po okresie mroźnych stycznia i lutego każdy 

marzy, aby jak najszybciej nadeszło ciepełko, 
żeby móc rzucić kurtkę i szalik w kąt a zaopa-
trzyć się w okulary przeciwsłoneczne i krem 
z filtrem. Jednak nie tak szybko... Aby okrutna, 
zła i podła zima opuściła nas na dobre, trzeba 
odpowiednio powitać wiosnę. Teraz mało, kto 
pamięta o jakichkolwiek zwyczajach, ale nasi 
pradziadkowie to co innego.

21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. 
Z pogodą w tym czasie bywa różnie – czasem jesz-
cze leży śnieg, następnego dnia pierwsze wiosen-
ne kwiaty puszczają już pąki, innego na zewnątrz 
panuje przedwiosenna plucha, czyli jak mówi mą-
drość ludowa „w marcu jak w garncu” – raz ciepło, 
raz zimno. Mimo to w kulturze ludowej już pierw-
sze oznaki wiosny sprawiały, że chętnie tę porę 
roku przywoływano różnorodnymi zwyczajami. 
Jak wyglądało powitanie wiosny przed stu laty?

Wyglądanie pierwszych oznak roztopów i odej-
ścia zimy rozpoczynano już w święto Matki Boskiej 
Gromnicznej. Mimo że „Gromnica zimy połowica”  
tego dnia wyglądano pierwszego śpiewu słowika. 
Wierzono, że pod zimowym niebem musi rozlec 
się śpiew tego wdzięcznego ptaszka, aby wiosen-
ne ocieplenie mogło nadejść.

Znanym chyba przez wszystkich zwyczajem 
jest topienie marzanny. Mówi się, że tradycja to 
rzecz święta, ale czy tak samo jest w tym przypad-
ku? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tradycja 
topienia marzanny stoi w opozycji do chrześcijań-
stwa, a nawet jest przez nie potępiana. A wszystko 
zaczęło się już na początku XV wieku, kiedy to du-
chowieństwo chciało zakazać tego popularnego 
zwyczaju. Topienie marzanny starano się zastąpić 
innymi wydarzeniami, takimi jak tworzenie kukły 
Judasza i zrzucanie jej 
z kościoła. Był to po-
mysł oryginalny, jed-
nak się nie przyjął.

Dzień po topieniu 
marzanny miał miej-
sce kolejny obrzęd. 
Polegał on na wnie-
sieniu do wsi przy-
strojonej kolorowymi 
wstążkami gałązki 
choinkowej i jest ta-
kim samym symbo-
liczno – magicznym 
wprowadzeniem ży-
ciodajnej wiosny, jak 
utopienie czy spale-
nie Marzanny, prze-
gnaniem utożsamia-

nej ze śmiercią zimy. Tradycyjnie z zieloną, strojną 
gałązką chodziły dziewczęta, lecz nie wykluczano 
udziału chłopców. Grupa odwiedzała domy, śpie-
wając piosenkę o gaiku, za co była nagradzana 
drobnymi datkami.

Dzień Matki Boskiej Ożywiającej przypadający 
25 marca, zawsze bardziej kojarzył się z początkiem 
wiosny niż 21 marca (obchodzone jest to na pa-
miątkę zwiastowania Maryi). To pierwszy dzień, 
gdy wiosna wyparła zimę, życie – śmierć, a dobro 
zwyciężyło. Było to dla wszystkich bardzo radosne 
święto. Maryję nazywano Matką Boską Roztworzą 
bowiem budziła (roztwierała) ziemię (dlatego też 
ludowi twórcy przedstawiali Ją z kluczami), Matką 
Boską Zagrzewną, bo nakazywała słońcu świe-
cić jaśniej, Matką Boską Strumieniową, ponieważ 
na rzekach i strumieniach puszczały lody.

Wymieniając wiosenne zwyczaje nie można 
zapomnieć o bocianach. W Polsce były i są zna-
kiem rozpoczynającej się wiosny i to właśnie one 
powinny już wracać z dalekich krajów. Symboli-
zowały szczęście i powodzenie, a także płodność, 
nie bez przyczyny mówi się, że bociany przynoszą 
dzieci. Jeśli nie powróciły do swoich gniazd do 
tego dnia, zapowiadał się nieurodzajny rok. Były 
łączone z takimi cnotami jak: pobożność, rozwaga, 
niewinność, wierność, czystość i otaczano je wiel-
kim szacunkiem. Zabicie bociana uważano za nie-
wybaczalny grzech.

Zapewne w myślach niejednej osoby po-
brzmiewa w tym momencie melodia piosenki 
Marka Grechuty: Wiosna, wiosna! Wiosna, ach to 
Ty! Każdy na swój sposób stara się poczuć wiosen-
ny powiew. Może po całym dniu przed kompute-
rem warto pomyśleć o spacerze?

Anna Węgrzeniejewska
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Komisja spotkała się z kierownik Janicką

Radni z wizytą w ośrodku zdrowia

W ubiegłym roku rozpoczął się remont 
ośrodka zdrowia w Kazimierzu Biskupim. Prace 
dotyczą części pomieszczeń parterowych, jak 
i tych na pierwszym piętrze budynku. Całko-
wity koszt przebudowy to 625 tysięcy złotych. 
Remont jest kompleksowy. 

W tej chwili gotowa jest już część rehabili-
tacyjna, dla dzieci zdrowych i punkt szczepień.  
Do wykonania pozostał trzeci, ostatni etap, któ-

ry obejmuje część dla dorosłych  i stomatologię. 
Podczas spotkania z Bożeną Janicką, kierow-

nik Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim 
radni uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich py-
tania. Z zaciekawieniem oglądali zmiany, jakie 
zachodzą w miejscowym ośrodku. 

– Cieszymy się, że ta długo oczekiwania 
inwestycja doszła do skutku - mówi Aleksan-
dra Nożewska, przewodnicząca komisji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie rób z kanalizacji sanitarnej nielegalnego wysypiska odpadów !! 
Nie wyrzucaj: 

Chusteczki nawilżane, 
pieluchy, podpaski, tampony, 
patyczki,  ręczniki papierowe, 

ścierki, gazety itp. 

Zbijają się w zwartą masę lub 
tworzą sploty uniemożliwiające 

swobodny przepływ ścieków 

Tłuszcze  i oleje 

Tężeją w rurach zmniejszając 
ich średnicę 

Pożywienie 

Powoduje zatory oraz 
namnażanie się szczurów 

Środki chemiczne, farby, leki, 
papierosy 

Zawarte w nich substancje chemiczne są 
szkodliwe dla pożytecznych 

mikroorganizmów oczyszczających ścieki 
w biologicznej części oczyszczalni 

Odpady budowlane, piasek, 
żwir, popiół 

Opadają na dno przewodów 
kanalizacyjnych tworząc zwarte, 

trudne do usunięcia zatory 

Radni z Komisji Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw  
Socjalnych Rady Gminy Kazimierz Biskupi spotkali się w ośrodku zdrowia, by zobaczyć,  
na jakim etapie jest remont ośrodka zdrowia.

K O M U N I K A T
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Niekompletny sprzęt elektroniczny (obudowy, części urządzeń) nie będzie zabierany !!! *
*Niekompletny sprzęt można oddać na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Warszawska 11
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SPORT

Polonus rozpoczął wiosnę

Nowi piłkarze w składzie
Seniorzy „Polonusa” Kazimierz Biskupi 

rozpoczęli rundę wiosenną. Przedstawiamy 
drużynę „na wiosnę” i terminarz rozgrywek.

– Jesteśmy najmłodszą drużyną w V lidze 
mimo to stawiamy sobie za cel na ten se-
zon zajęcie miejsca w górnej połowie tabe-
li. Chcemy przede wszystkim ustabilizować 
naszą kadrę, niech młodzież w bieżących 
rozgrywkach zbiera cenne doświadczenie 
a w przyszłym sezonie na pewno będziemy 
dążyć do wzmocnienia kadry dwoma, trze-
ma doświadczonymi zawodnikami – mówi 
Grzegorz Adamczewski, prezes Polonusa Kazi-
mierz Biskupi.

W pierwszym meczu rundy wiosennej senio-
rzy przegrali ze „Stalą” Pleszew 0:3. Pierwsza po-
łowa zakończyła się bezbramkowym remisem. 
Drugą połowę podopieczni Przemysława Paw-
laka grali, niestety, w osłabieniu i to skrupulat-
nie wykorzystali rywali. Kolejne spotkanie, tym 
razem u siebie, „Polonus” odniósł zdecydowane 
zwycięstwo z „Piastem” Czekanów 5:2. Worek 
z bramkami rozwiązał się po przerwie i tym sa-
mym piłkarze powtórzyli wynik z rundy jesien-
nej.

Oto zmiany składu  
w rundzie wiosennej:
Przyszli: 
Marek Radocki 
– powrót po kontuzji, 
Wojciech Łuczak 
– wychowanek, 
Szymon Ćwiek 
– Górnik Konin, 
Fabian Sieradzki 
– Górnik Konin, 
Bartosz Kowalski 
– GKS Sompolno, 
Jan Turkowski 
– Warta Kramsk, 
Jakub Borkowski, 
Daniel Szymański 
– wznowili treningi. 
Odeszli: 
Jakub Woźniak 
– Polanin Strzałkowo, 
Mateusz Gołębiowski 
– wypożyczenie 
do Czarni Ostrowit, 

Damian Zajączkowski,
Łukasz Gościmski, 
Patryk Łagocki, 
Sebastian Stryganek, 
Filip Kubicki: 
nie wznowili treningów.
Zostali:  
Szymon Szymański, 
Maciej Jarecki,
Mateusz Kopeć, 
Filip Dobry, 
Bartłomiej Dobry, 
Piotr Gorgolewski, 
Piotr Rabuliński, 
Filip Sznycer, 
Wiktor Budzyński, 
Bartosz Kociszewski, 
Piotr Kurowski, 
Patryk Lisowski, 
Mateusz Szymański, 
Łukasz Wawrzyniak, 
Jakub Wolski, 
Antoni Dobry, 
Damian Maciejewski, 
Krzysztof Słowiński.
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