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MOIM ZDANIEM
W maju obchodzimy jedno z najważniejszych świąt – Dzień Mamy. Zapytaliśmy młodych 

mieszkańców naszej gminy kim jest dla nich mama. Oto ich odpowiedzi.

Amelka
Mama to dla mnie wzór 

do naśladowania. Najważ-
niejsza osoba w moim życiu. 
Mogę też powiedzieć, że to 
moja koleżanka, przyjaciół-
ka. Gdy mam problem, mogę 
jej o wszystkim powiedzieć. 
Zawsze mnie pocieszy i znaj-
dzie rozwiązanie. No i nikt nie 
przytula tak dobrze i wyjąt-
kowo, jak mama. 

Maja
Mama to osoba, która kocha 

mnie najbardziej na świecie. Jest 
do wszystkiego: gotuje nam obia-
dy, pomaga w lekcjach. Kocham 
mamę za to, że zawsze we wszyst-
kim mi pomaga. To najważniejsza 
osoba w naszym domu, ale nie 
tylko. To najważniejsza osoba 
w moim życiu. A rosół mamy jest 
najlepszy na świecie.

Tosia
Mama to najbliższa mi 

osoba. Bardzo mnie kocha 
i zawsze pomaga. Nawet dzi-
siaj, przy lekcjach. Za co ją ko-
cham? Za wszystko. Za to, że 
o mnie dba, że chce wszystko 
dla mnie zrobić, chce bym 
czuła się jak najlepiej i rosła 
zdrowo.  Mama Ania kocha 
mnie najlepiej i najbardziej 
na świecie. 

Wspieramy czterolatka z Kozarzewka

Nakrętki 
dla Marcinka

Nasze „nakrętkowe” serduszko tym ra-
zem wspiera małego Marcinka z Kozarzew-
ka. Przypominamy, że wszelkie plastikowe 
nakrętki można wrzucać do serduszek usta-
wionych  przed Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Kazimierzu Biskupim i przed sklepem 
„Twój Market” w Posadzie.

Marcinek ma 4 latka. Dziedziczy neurologicz-
ną chorobę genetyczną zwaną paraplegią spa-
styczną, co oznacza, że być może nigdy nie bę-
dzie chodzić samodzielnie. – Terapia, na jaką 
się zdecydowaliśmy daje jednak zadziwia-
jące efekty. Marcinek zaczął samodzielnie 
siadać, teraz uruchamiamy odruchy odpo-
wiedzialne za chodzenie. Prawie codziennie 
obserwujemy postęp i kolejny krok do przo-
du, co daje nadzieję na znaczne polepszenie 
sprawności – mówią Ewa i Krzysztof Zielińscy, 
rodzice Marcinka.

Chłopczyk jest nieprawdopodobnie weso-
łym dzieckiem, uwielbia motoryzację, zwierzęta 
i muzykę. – Pomimo codziennej rehabilitacji, 
nasz dom wypełniony jest wciąż śmiechem. 
Zebrane pieniądze z licytacji oraz darowizny 
przeznaczymy na opłacenie rehabilitacji, hi-
poterapii, sprzętu rehabilitacyjnego, butów 
ortopedycznych, konsultacji u specjalistów 
oraz suplementacji, bo bardzo wierzymy, 
że wszystko to pomoże nam zbliżyć się do 
osiągnięcia naszego celu, jakim jest pełna 
sprawność naszego dziecka – mówią rodzice.
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PAK KWB Konin SA przekazała cenne materiały

Mapy z kopalni są już w gminie
Ponad sto map ewidencyjnych, w różnej 

skali oraz zdjęcia fotograficzne gminy Kazi-
mierz Biskupi z lat 60-tych przekazała Ko-
palnia Węgla Brunatnego Konin gminie Ka-
zimierz Biskupi. – Przekazując te materiały 
przekazujemy kawałek duszy – mówił Paweł 
Markowski, członek zarządu PAK Kopalnia 
Węgla Brunatnego Konin SA. 

Mapy, jak przyznał Paweł Markowski, mają 
dla PAK KWB SA dużą wartość historyczną i sen-
tymentalną. – To jest kilkadziesiąt lat funk-
cjonowania kopalni. Wiele pokoleń ludzi, 
którzy pracowali na tym terenie, tworzyli 
kopalnię i rzeczywistość, która jest na tere-
nie gminy. Przekazując te materiały przeka-
zujemy kawałek duszy, a to tylko część tego, 
co jest w naszym posiadaniu – wyjaśniał Pa-
weł Markowski.

Do gminy Kazimierz Biskupi trafiły najstar-
sze mapy ewidencyjne. – Bardzo się cieszę, 

że udało nam się uzyskać mapy obrazujące 
teren naszej gminy przed wejściem na ten 
obszar Kopalni Węgla Brunatnego. Są to 
bezcenne materiały, na których zapisano 
historyczne dane – wyjaśniał Grzegorz Macie-
jewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konina SA 
przekazała mapy ewidencyjne z lat 60-tych: 
12 map na podkładach aluminiowych w skali 
1:5000, sto map 1:2000 oraz zdjęcia lotnicze.  
Na razie mapy są digitalizowane, ale już wkrót-
ce trafią do gminnego archiwum i będzie moż-
na je zobaczyć. Warto to zrobić nie tylko ze 
względu na wartość historyczną, ale również 
na kunszt ich wykonania

– W imieniu swoim oraz mieszkańców 
chciałbym podziękować prezesowi i zarzą-
dowi PAK KWB SA za przekazanie tych mate-
riałów na własność gminie Kazimierz Biskupi 
– mówił wójt Grzegorz Maciejewski. 

Paweł Markowski, członek zarządu PAK  KWB SA oraz Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi
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Dodatkowe miejsca w żłobku dzięki WRPO

Mamy mogą wrócić do pracy 
Dziesięć nowych miejsc w żłobku w Kazi-

mierzu Biskupim udało się utworzyć dzięki 
dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. – Cieszy-
my się, że kolejne mamy z terenu naszej gmi-
ny mogły spokojnie wrócić do pracy – mówi 
Wioletta Falkowska, dyrektor żłobka.

Stworzenie nowej grupy było możliwe dzię-
ki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 
– 2020 poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad małymi dziećmi. Gmina 
Kazimierz Biskupi otrzymała na ten cel wspar-
cie w wysokości 460 230,03 złotych, a wartość 
tego projektu wynosi 541 447,10 złotych. Pie-

niądze zostały przeznaczone na stworzenie do-
datkowej grupy żłobkowej oraz zapewnienie 
jej bieżącego funkcjonowania na dwa lata.

– Po raz kolejny stanęliśmy na wysokości 
zadania i wyszliśmy naprzeciw oczekiwa-
niom naszego społeczeństwa. Bardzo się 
cieszę, że dziesięć mam mogło spokojnie 
wrócić do pracy. Dzięki dofinansowaniu nasz 
żłobek zmienia się na lepsze. I udało nam się 
uszczuplić trochę grupę oczekujących ma-
luszków – wyjaśnia Wioletta Falkowska.

Warto wspomnieć, że jest to już trzecie dofi-
nansowanie, które otrzymał żłobek w Kazimie-
rzu Biskupim. Łączna kwota dofinansowań wy-
nosi ponad 2 miliony złotych.
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Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pałac i park

Dwa miliony dofinansowania 
Prawie dwa miliony złotych otrzymała gmi-

na Kazimierz Biskupi z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na przebudowę zabytko-
wego pałacu w Posadzie oraz na zagospodaro-
wanie parku w Kazimierzu Biskupim.

W grudniu ubiegłego roku nasza gmina złoży-
ła wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych o dofinasowanie na dwa zadania: 
„Przebudowa zabytkowego pałacu w Zespole 
Pałacowo – Parkowym w Posadzie” i „Zagospoda-
rowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy 
Św. Rodziny a Kościołem pw. Św. Marcina”. Na te 
zadania otrzymaliśmy łączną kwotę dofinasowa-
nia 1 945 000 złotych.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i bu-
dowlane pałacu w Posadzie w zakresie złożone-
go wniosku będą obejmować między innymi 
renowację elewacji pałacu, wraz ze wszystkimi 
balkonami, tarasami i wykuszami, renowację sto-
larki okiennej, drzwiowej, jak i remont schodów. 
Ponadto pałac będzie dostosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. – Zgodnie z założe-
niem jest to pierwszy etap wykonywania prac 
w tym obiekcie. Za otrzymane pieniądze wy-
konamy też prace związane z zabezpiecze-
niem fundamentów, ustroju nośnego, jak i da-
chu – wyjaśnia Grzegorz Maciejewski, wójt gminy 
Kazimierz Biskupi. Z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnym gmina otrzymała na ten cel 1 500 
000 złotych, a całość prac oszacowano  na 1 700 
000 złotych.

– Kolejnym etapem będą prace wykony-
wane wewnątrz pałacu, na co będziemy skła-
dać kolejne wnioski o dofina-
sowanie. Chcielibyśmy poprzez 
renowację pałacu osiągnąć coś 
niezwykle trudnego i nieuchwyt-
nego, chcielibyśmy ożywić prze-
szłość. Odtworzyć oryginał wraz 
z czasem, który minął – mówi wójt 
Grzegorz Maciejewski. Nadmienić 
należy, że całkowite koszty rewitali-
zacji pałacu szacowane są na kwotę 
około pięciu milionów złotych.

Kolejne dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych – 445 tysięcy złotych – gmi-
na otrzymała na park w Kazimierzu 
Biskupim. W ramach działań rewi-
talizacyjnych parku kulturowego 
wykonana zostanie przebudowa 
nawierzchni alejek parkowych, 

uwzględniająca utworzenie nowych osi łączących 
ul. Klasztorną z ul. Łososia. Nawierzchnia alejek 
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej, 
jak i nawierzchni bitumicznej. 

W zakresie rekreacji zaplanowano zbudowa-
nie nowego placu zabaw z podziałem na strefy 
dla dzieci w różnych grupach wiekowych, w tym 
o nawierzchni poliuretanowej, doposażenie słow-
ni, budowę boiska wielofunkcyjnego, ustawienie 
stołów do gry w szachy i do gry w ping-ponga.

W parku wykonana zostanie także góra sa-
neczkowa dla dzieci. Pojawi się nowe oświetlenie, 
ławki, kosze, gazony, odnowione zostaną istnie-
jące rzeźby parkowe. Zainstalowany zostanie tak-
że monitoring. – Zadbamy przede wszystkim 
o zieleń. Przewidziane jest odświeżenie szaty 
roślinnej, inwentaryzacja zieleni, wprowadze-
nie nowych nasadzeń - w tym rabat i parte-
rów kwiatowych oraz rekultywacja trawników 
wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń 
roślin cebulowych i łąk kwiatowych. Wśród 
drzew dominować będą gatunki liściaste – 
mówi wójt Grzegorz Maciejewski. 
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Rozmowa z Romualdem Starczewskim, prezesem PGKiM

Jak urlop, to tylko w Zakopanem

– Jakim byłem dzieckiem? Takim, jakim 
jestem teraz w życiu: spokojnym i nie wadzą-
cym nikomu – mówi z uśmiechem. I przyznaje, 
że jako najstarszy z rodzeństwa musiał „trzymać 
fason” i dawać rodzeństwu przykład. Chociaż 
częściej można go było zobaczyć na podwórku, 
a nie przy książce. – Sport, boisko, piłka noż-
na, rower – to był mój żywioł – wspomina.

W szkole był średniakiem. Interesowało go 
wiele przedmiotów, ale przyznaje, że bardzo 
lubił historię. – Później musiałem polubić bio-
logię, bo tego wymagała ode mnie szkoła 
średnia – opowiada. Następnie była Akademia 
Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. – Żałuję 
teraz trochę, że nie rozwijałem swojego za-
miłowania do historii. Chociaż wtedy, gdy 
wybierałem szkołę średnią a później studia, 
ten przedmiot kojarzył mi się tylko z byciem 
nauczycielem. A ja nie chciałem wracać do 
szkoły – mówi.

Chociaż los potrafi nam płatać różne figle 
i w życiu prezesa PGKiM pojawił się „szkolny 
epizod”. Przez rok był nauczycielem w szko-
le podstawowej w Dobrosołowie. – I wtedy 
na sto procent się przekonałem, że szkolny 
gwar nie służy każdemu – wspomina.

Na studiach w Bydgoszczy było wiele przed-
miotów, które teraz przydają się 
w życiu zawodowym – Ochrona 
środowiska, biologia, chemia, eko-
nomia. Z perspektywy czasu nie 
żałuję wyboru studiów – podkre-
śla Romuald Starczewski. Oprócz 
„szefowania” gminnej spółce jest 
również rzeczoznawcą majątko-
wym posiadającym uprawnienia 
państwowe w zakresie szacowania 
nieruchomości. – W związku z tym 
wolnego czasu nie mam zbyt 
wiele. To nie jest praca „od – do”, 
wiele rzeczy zaczyna się, albo 
kończy po południu lub późnym 
wieczorem – podkreśla.

A w jaki sposób wypoczywa? 
– Lubię spędzać wolne chwile 

Jakim dzieckiem był Romuald Starczewski? Czy ma coś wspólnego z rolnictwem i dlacze-
go nie ogląda już meczów w telewizji? Gdzie spędza wolny czas: w górach, czy nad morzem? 
Zapraszamy na rozmowę z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Kazimierzu Biskupim.

„półaktywnie”. Kiedyś była to piłka nożna. 
Gdy jeszcze były siły i zdrowie pozwalało, to 
z grupą znajomych spotykaliśmy się w hali 
lub na boisku i graliśmy. Teraz czas robi swo-
je, niestety. Brakuje chętnych do wspólne-
go grania, ale przede wszystkim sił i chęci 
– przyznaje Romuald Starczewski. I dodaje, że 
kibic też z niego kiepski. – Już mi przeszło, 
zbytnio się stresowałem oglądając poczyna-
nia naszej kadry. Śmiałem się do bliskich, że 
dwie połowy i zawał gotowy. Teraz wolę śle-
dzić wynik w internecie, w telefonie komór-
kowym – wyjaśnia.

Relaksuje się więc przy dobrej muzyce po-
czynając od lat 60-tych do czasów obecnych. 
Od Led Zeppelin, Deep Purple, U2 po polskich, 
znanych wykonawców. Razem z żoną starają się 
aktywnie spędzać urlop. Najczęściej są to góry 
i ich ulubione Zakopane.

A o czym marzy Romuald Starczewski? – 
Zawodowo, jako prezes firmy marzę, by ta 
nieustannie się rozwijała, unowocześnia-
ła i wzbogacała swoje zasoby ludzkie, jak 
i sprzętowe. Natomiast prywatnie marzę 
o dobrych samochodach. Uważam, że bez 
marzeń nie ma dobrego życia i rozwoju, 
a więc… marzę – mówi.



7

WSPOMNIENIE

Lekarz, dla którego najważniejszą zapłatą było zdrowie i życie człowieka – cz. 3 *

Oddał dwie złote obrączki dla kraju

Trudny okres powojenny wyzwo-
lił w społeczeństwie pokłady zapału 
i ofiarności. Dr Godlewski nie był wy-
jątkiem w okolicznej społeczności, 
a wśród rodzinnych, przechowywa-
nych do dziś, pamiątek zachowały się 
pokwitowania przyjęcia darowizn na 
rzecz kształtującego się Skarbu Pań-
stwa. Z pamiątek tych dowiadujemy 
się, że Nepomucen Godlewski w 1919 
r. przekazał, wraz z żoną, szereg da-
rów na rzecz Państwa Polskiego. Było 
to m.in. dziewięć kawałków złota, po 
22 gramy, złote i srebrne monety oraz, 
rzecz chyba dla niego najcenniejszą, 
dwie złote obrączki ślubne. W tym sa-
mym roku, na rzecz Wojska Polskiego, podarował: 
cztery baranie kożuchy, pięć wyprawionych skór, 
dwa płaszcze i cztery wojskowe mundury. 

Dr Godlewski czynnie angażował się w moder-
nizację Cząstkowa i Dobrosołowa. Połączył linią 
telefoniczną dwór w Cząstkowie z pocztą w Dobro-
sołowie, dzięki czemu mógł szybciej otrzymywać 
wezwania do chorych. Dzięki jego staraniom po-
wstała w Cząstkowie kilkuklasowa wiejska szkoła. 
Był współtwórcą lokalnej biblioteki i poczty, przy-
czynił się do zorganizowania izby lekcyjnej w go-
spodarstwie Tomasza Kropa, a także położenia bru-
ku na odcinku drogi w Dobrosołowie. 

Doktor Godlewski był współinicjatorem jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrosołowie, 
powstałej w roku 1918. Jako długoletni jej prezes 
został w 1935 r. odznaczony srebrnym medalem 
za zasługi na rzecz pożarnictwa. Przyczynił się tak-
że do powstania orkiestry strażackiej i sprowadze-
nia dla niej instrumentów muzycznych. Brał udział 
w tworzeniu sklepu spółdzielczego, filii mleczarni 
kleczewskiej i w organizowaniu poczęstunków dla 
dzieci przystępujących do pierwszej komunii świę-
tej.

Godlewski nie ograniczał swojej działalności 
społeczno-gospodarczej tylko i wyłącznie do Cząst-
kowa czy Dobrosołowa. Należy również wspomnieć 
o tym, że pomagał w założeniu mleczarni w Klecze-
wie, czy Towarzystwa „Pług Parowy” przy Cukrowni 
Gosławice, Syndykatu Rolniczego Kaliskiego, go-

Pierwsze lata istnienia II Rzeczypospolitej były okresem wyjątkowo trudnych wyzwań dla od-
rodzonego kraju. Pośród tych wielkich przemian i wyzwań Nepomucen Godlewski nie zapomniał 
o celach, jakie sobie postawił i do których konsekwentnie dążył – do poprawy bytu najuboższych 
współobywateli oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego okolicznych ziem.

rzelni w Golinie oraz Banku Ludowego w Koninie. 
Pomagał również w zorganizowaniu na terenie Ka-
zimierza Biskupiego schroniska dla dzieci pocho-
dzących z ubogich łódzkich rodzin robotniczych, 
nad którymi sprawował bezpłatną opiekę medycz-
ną. 

Doktor Godlewski od 1937 r. pełnił, we współ-
pracy z niektórymi spośród okolicznych ziemian, 
funkcję opiekuna społecznego, którego zadaniem 
było opiniowanie wniosków o zapomogi dla ludzi 
biednych i bezrobotnych z gminy Kazimierz Biskupi, 
a w 1938 r. wszedł w skład komitetów budowy szkół 
na terenie gminy.

Mimo czynnego zaangażowania w sferze gospo-
darczej, nie zapomniał o swojej posłudze medycz-
nej. Niezamożnych pacjentów leczył za darmo. Był 
nie tylko lekarzem ogólnym i położnikiem wzywa-
nym do ciężkich przypadków, lecz w razie koniecz-
ności podejmował się także obowiązków weteryna-
rza, co w środowisku wiejskim było rzeczą bardzo 
ważną i docenianą.

Doktor Godlewski był wrażliwy na cudzą krzyw-
dę i pamięć o tym przetrwała do dzisiaj. Pomógł 
między innymi Franciszce Zbyszewskiej z Anielewa, 
w odzyskaniu ciężko zarobionych oszczędności. Jej 
mąż, Antoni Halas (vel Hałas), pracował w kopalni 
złota w USA, gdzie tragicznie zginął, pozostawiając 
niewysłane rodzinie wynagrodzenie. Doktor God-
lewski wynajął adwokata, który popłynął do Amery-
ki po pozostawione przez Halasa fundusze.

Łukasz Rewers*Źródła:
- „Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny. Część 3”, 1996 r., Warszawa, Wydawnictwo DiG, str. 53-57. (ISBN 83-8549-60-4);
- Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Chodyły, „Dzieje Kazimierza Biskupiego”, 2001 r., Konin, Wydawnictwo „Aspeks”, str. 179;
- Dr Jan Godlewski, „Nowiny Lekarskie”, nr 1 z dnia 1 stycznia 1947 r.;
- Praca zbiorowa, „Sto lat oświaty w Dobrosołowie”, 2000 r., Drukarnia Wydawnicza „PIK”, str. 3;
- Kronika OSP Dobrosołowo;
- „Głos Koniński”, 1935 r., 1938 r.;
- Zbiory rodzinne  prof. dr hab. Zygmunta Vetulaniego (wnuka Nepomucena Godlewskiego);
- Relacja ustna Jadwigi Chojnackiej z domu Waszak.  
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Marianna Cetner o swojej pasji 

Przygoda z nitką

Historia z szydełkiem rozpoczęła się, gdy 
pani Marianna była małą dziewczynką. – Moja 
mama miała cztery córki i jednego syna, 
najmłodszego. Nie mogła znieść, że my je-
steśmy bez zajęcia. Wtedy były inne czasy, 
do szkoły chodziłyśmy 5 kilometrów, do ko-
ścioła – 6. Nie było w niedzielę odpoczynku, 
rano było: dziewczyny, wstawać do kościoła 
– wspomina pani Marianna.

Kiedyś, po odrobionych lekcjach, mama dała 
jednej z córek igłę, drugiej – szydełko, a trze-
ciej – druty. – I każda z nas musiała się tego 
uczyć. Mnie przypadło w udziale szydełko. 
Mama musiała mnie obserwować i stwier-
dziła, że najlepiej się do tego nadaję. A więc 
mam jedną siostrę krawcową, druga robi na 
drutach, a ja na szydełku – opowiada miesz-
kanka Kazimierza Biskupiego.

Pani Marianna pochodzi z Białostocczyzny, 
pięć lat pracowała w Gdańsku, gdzie poznała 
męża i razem z nim przyjechała do Kazimierza 
Biskupiego. – Gdy dzieci były małe, w prze-
rwie między ich karmieniem, czy gdy spały 
– robiłam na szydełku. Ja nie znoszę nierób-
stwa. Nie znoszę – podkreśla.

Od czego zacząć naukę robienia na szydeł-
ku? – Mama mi tłumaczyła, że najpierw mu-
szę nauczyć się robić łańcuszek. Gdy zrobię 
pięć metrów, to będę mogła robić wzory. Ro-
biłam więc sznurki, jak smycze dla 
psów – wspomina. – Mama umia-
ła zrobić wszystko na maszynie, 
uszyć podstawowe rzeczy, ale nie 
miała zbyt wiele czasu. Mieliśmy 
duże gospodarstwo, sporo drobiu, 
zwierzaków, miała co robić. Zresz-
tą my nie narzekaliśmy na brak 
pracy – opowiada pani Marianna.

W szydełkowaniu na pewno po-
trzebna jest cierpliwość. – Mnie 
szydełko uspokaja. Mogę być nie 
wiem jak zdenerwowana, zmę-
czona, wystarczy 5, 10 minut szy-
dełkowania i już jestem spokojna. 
Mnie to daje siłę, zdrowie – tłuma-
czy. 

Nie ma chyba rzeczy, której pani Marianna 
nie zrobiłaby na szydełku. – Kiedyś ozdabia-
łam chusteczki, to było bardzo modne. Pa-
miętam, że jakiś czas temu wyciągnęłam 
taką chusteczkę na mszy świętej i stojąca 
obok mnie pani zapytała się, gdzie ją kupi-
łam – opowiada. Oprócz chusteczek pani Ma-
rianna robi serwetki, aniołki, serwety, torebki, 
bombki, a nawet swetry, czy bluzki. 

Kiedyś dzieła pani Marianny można było 
zobaczyć na targach w Wierzbinku, na Dniach 
Kazimierza Biskupiego, czy dożynkach. – Teraz 
sporo tych rzeczy mam w domu. Liczę na to, 
że wrócimy do normalności. I będę mogła 
jeszcze pokazać swoje szydełkowe dzieła – 
mówi mieszkanka Kazimierza Biskupiego.

Talent po mamie przejęła jednak z córek – 
Małgosia. – Gdy była mała, to ją najwięcej 
pociągało. Mam nadzieję, że kiedyś tak jak 
ja, będzie się relaksowała przy szydełku. Dla 
mnie szydełko jest zimą, a latem – mój uko-
chany ogród. Ja chcę mieć kontakt z naturą. 
Te dwie pasje dzielę po równo – wyjaśnia. 
I śmieje się, że wszędzie liczy oczka. – Liczę 
oczka, liczę, a potem przejdę do wrzucania 
klusek do wody, to nawet i kluski liczę, tak 
już mam – dodaje. I tłumaczy, że trzeba jej ży-
czyć tylko zdrowia, bo niczego innego nie po-
trzebuje. 

Po raz pierwszy szydełko wzięła do ręki, gdy miała 7 lat. Teraz, pomimo upływu czasu, 
nadal się z nim nie rozstaje. –  Mnie szydełko uspokaja. To mój sposób na stres. Daje mi siłę 
i zdrowie – tłumaczy Marianna Cetner z Kazimierza Biskupiego.
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Nowe organy w parafii w Posadzie

Dzięki hojności parafian
Po 30 latach istnienia parafia pw. św. Alber-

ta Chmielowskiego w Posadzie doczekała się 
organów z prawdziwego zdarzenia. Ich zakup 
to zwieńczenie rozbudowy kościoła w tej miej-
scowości – podkreślał ksiądz Jan Kozłowicz, 
proboszcz parafii.

Nowe organy zostały zamontowane w parafii 
w Posadzie w ostatni dzień marca. – To kolejny 
i ostatni element w naszej układance rozbu-
dowy kościoła. Czekaliśmy na te organy od 
początku istnienia parafii, od 30 lat. Warto 
wspomnieć, że jesteśmy nową parafią – mówił 
ksiądz proboszcz Jan Kozłowicz. 

Organy zostały ufundowane przez para-
fian. Jak podkreślał ksiądz proboszcz, to dzięki 
ich wsparciu możliwy był zakup instrumentu.  
– Sytuacja pandemiczna ogranicza nam spo-
tkania z ludźmi. Te osoby, które były już na 
mszy świętej, wypowiadały się bardzo chwa-
lebnie. Jestem szczęśliwy, że udało się za-
kupić ten instrument. Po pierwsze organy 
w liturgii są bardzo ważnym elementem, a po 
drugie uważam, że taka parafia, jak nasza, 
już dawno powinna mieć organy. – zapewniał 
ksiądz Jan Kozłowicz.

Zadowolenia z nowego instrumentu nie krył 
Paweł Grzybowski, który od 29 lat jest organistą 
w parafii w Posadzie. – Po raz pierwszy mogę 
poczuć właściwą siłę, klasę, jakość organ.  
Do tej pory nie miałem możliwości, by grać na 
takim instrumencie – tłumaczył.

Nowe organy to 36-głosowy instrument 
o nowoczesnym systemie przełączania barw, 
registrów. Mają też nożny pedał, dwa manuały.  
– Gra na nich to duże wyzwanie dla mnie,  
codziennie odkrywam nowe możliwości tego 
instrumentu – mówił Paweł Grzybowski.
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Konkurs wielkanocny ogłoszony przez GOK

Najpiękniejsze pisanki i stroiki
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim ogłosił konkurs na pisankę i stroik wiel-

kanocny. Wzięli w nim udział młodsi i nieco starsi mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi.

Konkurs wielkanocny polegał na 
zrobieniu pisanki lub stroika wiel-
kanocnego. Czekaliśmy na zdjęcia 
wykonanych prac. Nie mieliśmy  
limitu wiekowego. Cieszymy się, że 
aż tyle osób postanowiło wziąć  
udział w naszej zabawie. Dlatego 
postanowiliśmy nagrodzić wszyst-
kie prace, bo jesteśmy przekonani, 
że każda z nich była robiona sercem. 

Uczestników naszej zabawy za-
praszamy po odbiór nagród do 
Gminnego Ośrodka Kultury od po-
niedziałku do piątku od godziny 
8.00 do 16.00.
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Sołectwo Kazimierz Biskupi wspiera strażaków

Kupili defibrylator i umundurowanie 
Cenne wsparcie otrzymali strażacy 

ochotnicy z Kazimierza Biskupiego. Sprzęt 
i umundurowanie za pięć tysięcy złotych 
przekazało druhom sołectwo Kazimierz Bi-
skupi.

Sołectwo Kazimierz Biskupi postanowiło, 
wesprzeć miejscową straż pożarną. Z funduszu 
sołeckiego zakupiono sprzęt i umundurowanie 
dla OSP. To dokładnie umundu-
rowanie bojowe, ubranie prze-
ciw owadom, buty ochronne 
oraz  defibrylator AED.

Uroczyste przekazanie sprzę-
tu odbyło się w obecności soł-
tysa Radosława Kelma, prezesa 
OSP Kazimierz Biskupi Zbignie-
wa Szczepańskiego i wójta gmi-
ny Kazimierz Biskupi Grzegorza 
Maciejewskiego. – Sołectwo 
Kazimierz Biskupi jest bar-
dzo zadowolone, że mogli-
śmy uczestniczyć w poprawie 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszego sołectwa jak 
i całej gminy Kazimierz Biskupi 

– mówił Radosław Kelm, sołtysa Kazimierza Bi-
skupiego.

Słów wdzięczności nie kryli strażacy. – Każde 
wsparcie jest dla nas bardzo ważne i niezwy-
kle cenne. Bardzo dziękujemy sołtysowi i ra-
dzie sołeckiej za okazane wsparcie – mówił 
Zbigniew Szczepański, prezes OSP Kazimierz 
Biskupi.
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100 lat Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce 

Okrągły jubileusz misjonarzy

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 
powstało w Grave, w Holandii w 1895 roku. Zo-
stało założone przez Francuza, Sługę Bożego ks. 
Jana Berthiera MS, którego pomysł na nową ro-
dzinę zakonną zapalił wielu młodych mężczyzn 
w całej Europie. Wśród nich było kilku Polaków, 
którzy dotarli do Grave na początku XX wieku.

Pierwszym, pochodzącym z terenów na-
szej ojczyzny księdzem w Zgromadzeniu MSF, 
był Antonii Kuczera, który zaraz po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku, na 
prośbę ojca generała, rozpoczął pracę reko-
lekcyjno-misyjną na ziemiach polskich. Szukał 
tu nowych powołań i przygotowywał się do 
założenia pierwszego domu zakonnego w Pol-
sce, którym był klasztor w Wieluniu. 26 lutego 
1921 roku, jak pisze kronikarz: „Wśród nieusta-
jących wiwatów i okrzyków radości uroczyście 
wprowadzono pierwszych Misjonarzy Świętej 
Rodziny do kościoła klasztornego. Przed sa-
mym kościołem, w krótkich lecz serdecznych 
słowach przywitał Misjonarzy ks. dziekan, po-
dając tradycyjnym, polskim zwyczajem chleb 
i sól; następnie wręczył ks. Kuczerze klucze od 
kościoła.”

Drugą miejscowością, w której Misjonarze 
Świętej Rodziny rozpoczęli swe posługiwanie, 
był Kazimierz Biskupi. Wielokrotnie w ciągu 
tego stulecia mieszkańcy Kazimierza i oko-
lic pomagali nam i okazywali naszemu  Zgro-

madzeniu wiele serdeczności. W tym miejscu 
chciałbym napisać słowa, podobne do tych, 
które od jakiegoś czasu wiszą na naszym przy-
klasztornym murze: „Dziękujemy za te całe 100 
lat!”

Specjalnie na tę okazję, w roku jubileuszu 
100-lecia Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce, 
w dniach 28.02 - 26.12.2021 można uzyskać 
odpust zupełny poprzez nawiedzenie kościoła 
powierzonego opiece duszpasterskiej Misjona-
rzy Świętej Rodziny i udział w obchodach jubi-
leuszowych albo pobożne odmówienie w ta-
kim kościele koronki do Świętej Rodziny wraz 
z modlitwą dziękczynno-błagalną i za zmarłych 
Misjonarzy Świętej Rodziny. Obowiązują zwy-
kłe warunki uzyskania odpustów, czyli sakra-
mentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna 
i modlitwa zgodna z intencjami papieża. W tę 
okrągłą rocznicę zachęcamy do modlitwy o be-
atyfikację naszego Ojca Założyciela, ks. Jana 
Berthiera MS.

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, 
wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze 
starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zba-
wieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która 
jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez 
Kościół zaliczony do grona świętych, przyświe-
cał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją 
chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

kl. Mateusz Dańczak MSF

Na początku roku 2021 minęło dokładnie 100 lat odkąd pierwszy Misjonarz Świętej Ro-
dziny, ks. Antoni Kuczera, rozpoczął pracę apostolską na polskich ziemiach. Historia Zgroma-
dzenia MSF w naszym kraju bardzo ściśle łączy się z Kazimierzem Biskupim.
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Gdy pacjenci leczą się sami, pomoc może przyjść za późno! 

Nie ma miejsca na domowe terapie
Tabletki na gorączkę, kaszel, specjali-

styczne specyfiki, a ostatnio także aparaty 
tlenowe! Polacy na własną rękę próbują za-
bezpieczyć się przed koronawirusem. A kie-
dy pojawiają się pierwsze objawy, zamiast 
natychmiast zwrócić sie do lekarza, zrobić 
wymaz, leczą się... sami. Dopiero gdy ich me-
tody zawodzą, przychodzą do nas. Tłumaczą, 
że chcieli uniknąć izolacji albo szpitala, do 
którego i tak w efekcie trafiają. Pamiętajmy! 
O przeżyciu, a także łagodniejszym przeby-
ciu choroby wywołanej COVID-19, decyduje 
szybkie rozpoznanie i w porę rozpoczęta te-
rapia. Zwracanie się po pomoc w momencie 
już zaawansowanego zakażenia jest głów-
nym powodem zgonów! W czasach pande-
mii nie ma miejsca na domowe terapie!

Kolejne dziesiątki tysięcy nowych wykrytych 
zakażeń, setki zgonów. Polska pod względem 
statystyk nadal daleka jest od strefy komfor-
tu. Umierają osoby nie tylko z tzw. grup ryzy-
ka, starsze, z wielochorobowością, ale również 
młode, bez chorób współistniejących, które 
„przegapiły” lub zbagatelizowały pierwsze 
symptomy choroby. Albo takie, które po prostu 
postanowiły leczyć się same! 

Wczesne wykrycie i potwierdzenie zakaże-
nia jest kluczowym punktem w całym procesie 
terapii i zdrowienia. Większość pacjentów od-
powiedzialnie podchodzi do sprawy: dzwoni, 
pyta, prosi o testy. Ale jest i druga grupa osób, 
które po pomoc przychodzą zdecydowanie za 
późno. Dlaczego? Tacy pacjenci tłumaczą po-
tem, że chcieli uniknąć kwarantanny, izola-
cji, a także wymazów! Próbowali leczyć się na 
własną rękę i – jak mówią – przeczekać „choro-
bę”. Taka postawa w pandemii jest niedopusz-
czalna i bardzo niebezpieczna, nie tylko dla sa-
mego chorego, ale i jego domowników. 

Brak wymazu w przebiegu choroby jest po-
ważnym opóźnieniem w leczeniu w przypadku 
pogorszenia stanu zdrowia, bo wówczas taki 
wymaz wykonuje się na izbie przyjęć i czeka 
…i czeka się na wynik…

Kiedy zatem powinniśmy zgłosić się po po-
radę lekarską? Jakie objawy powinny nas zanie-

pokoić? Czy wysoka temperatura, duszności, ka-
szel, utrata smaku i węchu nadal są pierwszymi 
i najważniejszymi symptomami koronawirusa?

 COVID-19 jest bardzo podstępny i szybko 
się mutuje. Wywołuje coraz to nowe objawy. 
Nadal charakterystycznymi są: kaszel, chrypka, 
ciężki oddech, czy brak smaku, ale dołączają się 
również straszliwe bóle mięśni, pleców, gałek 
ocznych, odczuwanie bardzo nieprzyjemnego 
zapachu („wszystko śmierdzi”), mogą wystąpić 
uporczywe biegunki, Wszystko jednak zależy 
od organizmu. 

Mając na uwadze wszystkich domowników 
pamiętajmy, że dzieci też chorują. Więc izoluj-
my je od osób chorych (o ile jest to możliwe) 
i reagujmy.

Czujemy, że dzieje się z nami coś „nie 
tak“, zadzwońmy do lekarza, zgłośmy dole-
gliwości, ustalmy leczenie. Jedźmy na wy-
maz, a w razie pozytywnego wyniku izoluj-
my w domach. Nie bójmy się także szpitala, 
gdy choroba nasila się. Czasem to jedyne 
miejsce, które może nas uratować. Pamiętaj-
my, już na samym początku musimy zrobić 
wszystko, żeby zahamować rozwój wirusa 
w organizmie. Bo potem może być za późno!

Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
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KĄCIK KULINARNY

Zdrowa sałatka i smaczne brownie

Składniki:
• 500 g ugotowanej  

ciecierzycy
• 1 czerwona papryka
• 4 łyżki oliwy z pierwszego 

tłoczenia
• 1 łyżka soku z cytryny

Tym razem mamy dla naszych czytelników przepisy przygotowane przez panie z Lokal-
nej Grupy Działania „Między ludźmi i jeziorami”. Przepyszna zdrowa sałatka i rozpływające 
się w ustach brownie. Smacznego!!! 

Wykonanie:
• Przygotować ciecierzycę - odcedzić gotową ze słoika lub ugotować wcze-

śniej namoczoną suchą ciecierzycę
• Paprykę w całości piec w piekarniku pod grillem przez ok. 15 minut aż miej-

scami skórka będzie czerniała, lub pokroić na 6 kawałków i położyć na patel-
ni grillowej i grillować pod folią aluminiową przez ok. 20 minut aż papryka 
zmięknie i skórka będzie poczerniała. Paprykę włożyć do woreczka, po 10 
minutach wyjąć, obrać ze skórki i pokroić w małą kosteczkę.

• Do salaterki wlać oliwę, dodać sok z cytryny, dodać cukier, kmin rzymski, 
płatki chili, sól, pieprz i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wymieszać.

• Dodać ugotowaną ciecierzycę i posiekaną zgrillowaną paprykę oraz drobno 
posiekaną cebulę. Pomidora sparzyć, obrać ze skórki, usunąć nasiona. Miąższ pokroić w kosteczkę. 
Dodać do sałatki.

• Dodać posiekany koperek, szczypiorek, natkę i miętę. Wymieszać. Można schłodzić w lodówce.

TURECKA SAŁATKA Z CIECIERZYCĄ

Przepisy od pań z LGD „Między ludźmi i jeziorami”

• 1/2 łyżeczki cukru
• 3 łyżeczki kminu rzymskiego 

(kuminu)
• 1 łyżeczka płatków chili
• mała szczypta soli i 1/2  

łyżeczki mielonego pieprzu
• 1 ząbek czosnku

Składniki:
• 200 g masła
• 300 g gorzkiej czekolady 

70 proc.
• 3 jajka
• 270 g cukru
Wykonanie:
• Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Formę o wymiarach 20x30 cm 
   posmarować tłuszczem i wyłożyć papierem do pieczenia.
• Masło pokroić na kawałeczki, włożyć do rondelka i na małym ogniu roztapiać mieszając. Gdy masło 

będzie w połowie roztopione dodać dwie czekolady (200 g) połamane na kosteczki i mieszając  
od czasu do czasu wszystko roztopić na małym ogniu, nie podgrzewając za bardzo masy.

• W oddzielnej misce rozmiksować (około 30 sekund) jajka z cukrem oraz wanilią. Dodać do nich roz-
topioną czekoladę z masłem i zmiksować na gładką masę. 

• Dodać mąkę, sól i grubo posiekane orzechy, jeśli ich używamy, zmiksować na jednolite ciasto.  
Wyłożyć do przygotowanej blaszki, wyrównać powierzchnię. Resztę czekolady zetrzeć na tarce lub 
posiekać w kosteczkę i posypać po wierzchu ciasta.

• Wstawić do piekarnika i piec przez 20 minut. Wyjąć z piekarnika i odstawić do przestudzenia.  

BROWNIE
• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
• 135 g mąki
• szczypta soli
• opcjonalnie – ½ szklanki  

posiekanych orzechów

• 1/3 młodej cebuli
• 1 pomidor
• 3 łyżki posiekanego koperku
• 4 łyżki posiekanej natki pietrusz-

ki
• 2 łyżki posiekanego szczypiorku
• kilka listków mięty
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Kilkanaście worków nakrętek

Madzia dziękuje za pomoc
Kilkanaście worków na-

krętek przekazaliśmy Ma-
dzi Waczyńskiej z Kamie-
nicy. Wszystkie pochodzą 
z naszych serduszek, które 
stoją na terenie gminy Kazi-
mierz Biskupi. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc  w ich 
zapełnianiu! 

Madzia Waczyńska z Ka-
mienicy od urodzenia cho-
ruje na dziecięce porażenie 
mózgowe. Ma lewostronny  
niedowład i wymaga ciągłej 
rehabilitacji. Przekazane przez 
mieszkańców gminy nakrętki 
p mogą w walce  o zdrowie.

Dziękujemy PGKiM w Ka-
zimierzu Biskupim za pomoc  
w transporcie nakrętek.
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Stres towarzyszy nam na każdym kroku

Wróg 
czy przyjaciel?

XXI wiek to czas wielu przemian społecz-
nych, gospodarczych, ekonomicznych. Spo-
łeczeństwo porzuciło spokojne życie, na 
rzecz kariery i odnoszenia sukcesów zawo-
dowych. Niestety, tak jak Księżyc, ewolucja 
ma ciemne strony. Ludzie zaczęli żyć w prze-
ciągłym stresie. Pojęcie niby znane, ale czy 
na pewno? Stres to reakcja organizmu na 
różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, 
najczęściej o charakterze nieprzyjemnym. 
Stres może działać mobilizująco lub depry-
mująco. 

Przyczyn stresu może być bardzo wiele. 
W dodatku wcale nie muszą być one negatyw-
ne. Stresujemy się niełatwymi relacjami z sze-
fem czy współpracownikami. Mocno przeży-
wamy najbardziej wyczekiwany dzień w życiu, 
czyli własny ślub. Emocjonujące bywa wzięcie 
kredytu, przeprowadzka, wyprawienie dziecka 
do szkoły. Jak widać stres otacza nas wszędzie, 
choćbyśmy bardzo chcieli, nie unikniemy go.  

Skoro znamy już powody z jakich się stresu-
jemy, to czas na objawy. Teraz niejedna osoba 
z pewnością pomyśli, po co właściwie o tym 
pisać, skoro to oczywiste. Ale czy na pewno?  
Każdy człowiek jest inny, więc i reakcja na stres 
może być inna. Jedni mają kłopoty żołądkowe, 
innym serce zaczyna bić szybciej, bywają i tacy, 
którzy cierpią na bezsenność. Zwiastunami stre-
su mogą być również brak apetytu lub odwrot-
nie napady głodu. Sygnałów tych z całą pewno-
ścią nie wolno bagatelizować. Nie zwlekajmy, 
ponieważ stres może dokonać w naszym orga-
nizmie prawdziwego spustoszenia. Naukowcy 
przestrzegają, że za długotrwały stres prędzej 
czy później przyjdzie nam zapłacić. A jego skut-
ki mogą pojawić się nawet po kilku latach. Prze-
wlekły stres może spowodować: choroby serca 
i układu krążenia, cukrzycę, osteoporozę, wrzo-
dy żołądka, otyłość, trądzik, łysienie. Patrząc na 
to, myślę, że mało kto chciałby doprowadzić 
się do takiego wyniszczenia. Jednak, niejedna 
osoba, pewnie teraz pomyślała, że owszem, ale 
łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Aby stres przestał być naszym wrogiem, 
trzeba nad nim zapanować i przekuć go w po-
tężną broń. Jak? Najważniejsze jest poznanie 
samego siebie oraz określenie tego, co wy-
wołuje w nas napięcie i jak na nie reagujemy, 
następnie w miarę możliwości powinniśmy 
ograniczać obszar problemu oraz zmienić swo-
je zachowanie. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko 
ludźmi i daleko nam do bycia doskonałymi 
w każdej dziedzinie życia. Zdecydowaną ulgę 
przyniesie nam rozwinięcie w sobie asertywno-
ści, czyli umiejętności wyrażania uczuć i myśli.  
Trzeba też zmienić nieco sposób myślenia na 
bardziej pozytywny i przekonać się,  że korzy-
stanie z pomocy innych ludzi, przyjaciół czy 
specjalistów, nie jest powodem do żadnego 
wstydu, a właściwie wyrazem dużej odwagi, że 
potrafiłem powiedzieć sobie, że to moje życie 
i nie pozwolę, by kierował nim stres. Wygada-
nie się przed przyjaciółką, a nawet wypłakanie 
jej się w rękaw, przynoszą odprężenie. Po cięż-
kim dniu można wziąć gorącą kąpiel z dużą 
ilością piany i ulubionym olejkiem eterycznym, 
obejrzeć komedię albo pójść na masaż. Takie 
działania rozluźniają mięśnie, poprawiają krą-
żenie krwi i pozwalają pozbyć się nadmiaru 
hormonów stresowych, szczególnie kortyzolu 
i adrenaliny. Jednych relaksuje książka, innych 
muzyka czy fitness. Ważne, żeby rozwijać swoje 
hobby, robić to, co sprawia nam przyjemność 
i nie obciąża zbytnio umysłu.

Stres nie musi zawładnąć naszym życiem. 
To prawda czasami skłania nas do odważnych 
czynów, których normalnie pewnie byśmy nie 
dokonali, ale jego przewlekła obecność nie jest 
niczym korzystnym. Wyobraźcie sobie, że ni-
czym wędrowiec nad morzem mgły, stoicie wy-
soko ponad światem, a wokół są tylko chmury. 
Czujecie ten wiatr we włosach?

Anna Węgrzeniejewska
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PGKiM zachęca

Spis wodomierzy przez internet
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim infor-

muje, że wprowadzono możliwość podawania stanu wodomierza poprzez stronę interneto-
wą www.pgkim-kazimierzb.pl w zakładce „zgłoś stan wodomierza”. 

Jak to zrobić? W rubry-
kach należy podać dane 
osobowe osoby, z którą 
PGKiM w Kazimierzu Bi-
skupim ma podpisaną 
umowę. Najważniejsze 
informacje, które nale-
ży podać, oznaczone są 
gwiazdką. Po prawidło-
wym przesłaniu danych 
na podany adres zostanie 
wysłane potwierdzenie 
otrzymania danych przez 
Spółkę.

Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej na adres mailowy w ciągu trzech dni ro-
boczych.

Nowy zakup PGKiM w Kazimierzu Biskupim 

Miniciągnik nie tylko do koszenia
Miniciągnik kubota BX261 

to nowy zakup Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kazimierzu 
Biskupim. Spółka sukcesywnie 
zwiększa swój tabor.

Kubota BX261 to wszech-
stronny miniciągnik, idealny do 
profesjonalnych zastosowań. 
Wyróżniają go kompaktowe wy-
miary, wysoki komfort i duża 
moc. Przeznaczony jest do nastę-
pujących prac: koszenia, przewo-
żenia, uprawiania ziemi, zamiata-
nia, odśnieżania i użytkowania ładowacza czołowego.

Innowacyjne szybkie podłączanie lub odłączanie umożliwia zmianę osprzętu w ciągniku na 
kosiarkę w ciągu kilku minut. Miniciągnik jest także wyposażony w osprzęt, w tym m.in. pług od-
śnieżny, rozsiewacz jednotarczowy przyczepiany, kosiarkę rozdrabniającą, zamiatarkę przednią, 
przyczepę rolniczą.
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Talent szachowy z Dobrosołowa

Dominik był piąty w Polsce

Dominik udział w mistrzostwach zapewnił 
sobie znakomitym wynikiem w półfinałach Mi-
strzostw Polski rozgrywanych w styczniu, gdzie 
wywalczył trzecie miejsce. W finale na 46. za-
wodników Dominik był rozstawiony z 41 miej-
scem startowym. Wiadomo było, że każde wyż-
sze miejsce będzie sukcesem tego zawodnika.

Dominik po niezbyt dobrym starcie, zapła-
tą tzw. frycowego 0,5 pkt. z 3 partii, wziął się 
za siebie i zaczął grać tak jak potrafi. Najpierw 
nastąpiło przełamanie, później wiara, że się jed-
nak umie grać w szachy, a na końcu już kunszt 
umiejętności. Melerowicz zakończył mistrzo-
stwa zdobywając 5,5 pkt. w 9 partiach. W klasy-
fikacji generalnej wywalczył 13 miejsce, a wśród 
15-latków był 5 w kraju. To ogromny sukces za-
wodnika Gambitu, gdzie pod czujnym okiem 
i przy ogromnym zaangażowaniu trenera klu-
bowego Roberta Majdeckiego podnosi swoje 
umiejętności. Dodatkowo w rozwoju Dominika 
pomaga trener Kamil Szadkowski, który współ-
pracuje z Dominikiem od 1,5 roku.

Dominik przygodę z szachami rozpoczął 
w bardzo nietypowy sposób cztery lata temu. 
– Pewnego dnia przyjechał do mnie kuzyn 
z szachownicą i zapytał, czy nie chcę z nim 
zagrać. Znałem podstawy i przyjąłem wy-
zwanie, przegrałem 0–5. Po tym wszystkim 
postanowiłem nie odpuszczać, ponieważ 
szachy mi się spodobały. Przypomniałem 
sobie, że kiedyś moja wychowawczyni pani 
Agnieszka Szczepaniak proponowała mi, że-
bym spróbował swoich sił w tej dyscyplinie. 
Tak jak postanowiłem, tak zrobiłem – opo-
wiada Dominik.

Mieszkaniec Dobrosołowa nie ma proble-
mów z pogodzeniem nauki i sportu. – Wiem, 
kiedy powinienem usiąść i uczyć się do 
szkoły, a kiedy mogę przeznaczyć czas na 
grę w szachy. Mogłoby się wydawać, że naj-
większym problemem mogą być wyjazdy na 
dłuższe turnieje w czasie roku szkolnego, 
lecz z mojej perspektywy wcale to tak nie 
wygląda. Zawsze uzupełniam zaległości – 
mówi. – W chwilach wolnych od szkoły oraz 
szachów spędzam czas ze znajomymi na 
wspólnych wyjazdach rowerowych, a także, 

5 miejsce w kategorii do 15 lat, w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w sza-
chach, które były rozegrane w Szklarskiej Porębie, wywalczył Dominik Melerowicz z Dobro-
sołowa. To ogromny sukces zawodnika M-GOK Gambit Ślesin.

jak to typowy nastolatek, gram w różne gry 
komputerowe. Czasami również nachodzi 
mnie ochota na czytanie książek, których 
mam bardzo dużo. Zazwyczaj są to książki 
szachowe, które przerabiam w ramach tre-
ningu – dodaje.

Dominik zaczął osiągać sukcesy, gdy rozpo-
czął współpracę z trenerem Kamilem Szadkow-
skim. – Moim największym sukcesem jest 
droga do Mistrzostw Polski, w kategorii wie-
kowej do lat 16. Żeby się tam zakwalifikować 
należało przejść dwa „etapy”, najpierw Mi-
strzostwa Wielkopolski, a potem półfinały 
Mistrzostw Polski. Na każdym z tych turnie-
jów, aby awansować, wymagane było znale-
zienie się w top 10. Mistrzostwa Wielkopol-
ski zwyciężyłem zdobywając 9/9 punktów, 
natomiast potem w półfinałach Mistrzostw 
Polski zdobyłem 3 miejsce – mówi młody sza-
chista.

O czym marzy Dominik? – Chcę w przyszło-
ści osiągnąć w szachach tyle, na ile pozwolą 
mi moje możliwości i wciąż podnosić poziom 
gry – zapewnia.

SPORT
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SPORT

Prace na Stadionie 700-lecia

Boisko czeka na piłkarzy!
W ostatnim czasie na Stadionie 700-le-

cia rozpoczęto zabiegi renowacji muraw na 
tegoroczny sezon. Kapryśna pogoda nieco 
utrudnia prace.

Chociaż pogoda opóźnia wiele prac z tym 
związanych, wykonano już wyczesanie trawy 
profesjonalnym zgrzebłem, które powoduje 
rozluźnienie powierzchni i usuwa obumarłą 
część organiczną oraz wertykulację, która pole-
ga na płytkim pionowym cięciu murawy i ma na 
celu częściowe usunięcie próchnicy powierzch-
niowej, stworzenie lepszych warunków dla 
dopływu powietrza, wody i składników pokar-
mowych do strefy korzeniowej, przygotowanie 
muraw do piaskowania, stworzenia korzystniej-
szych warunków dla przeprowadzenia nawoże-
nia, podsiewu czy przerzedzenia zbyt gęstego 
podsiewu. 

– Jednak ustalenie wszystkich zabiegów, 
które mamy zaplanowane na obecny sezon 
rozpoczęło się od wykonania badań gleby 
pod kątem jej utrzymania i nawożenia. Wy-
niki te pozwoliły nam określić całoroczny 
harmonogram nawożenia i zabiegów na 
naszych boiskach, a firmą odpowiedzialną 
za te działania jest EMERALLD POLSKA Sp. 
z o.o., która jest również oficjalnym partne-
rem oraz opiekunem stadionu wielokrot-
nego mistrza Polski - Wisły Kraków – mówi 

Grzegorz Adamczewski, kierownik Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim.

Kolejnymi zabiegami, które zostaną wyko-
nane na murawach będą: nawożenie, aeracja 
pasywna oraz aktywna, piaskowanie, a także 
opryski przeciwgrzybiczne. – Czekamy na lep-
szą pogodę, aby móc kontynuować działa-
nia pielęgnacyjne, gdyż teraz trudno dosto-
sować zaplanowane zabiegi do panującej 
aury. W pełni sezonu, gdy miejmy nadzie-
ję piłkarze wrócą już na boiska, na pewno 
będą widoczne efekty wszystkich działań 
i wszystkich przeprowadzanych zabiegów 
na naszym obiekcie – zapewnia kierownik 
OSiR.

Zabiegi na murawach oprócz pracowników 
OSiRu wykonuje przedsiębiorstwo Ewy Woź-
niak z Brzeźniaka – „Transport Ciężarowy Han-
del Roboty Ziemne Ewa Woźniak”, które już od 

4 lat współpracuje 
z OSiR w zakresie ro-
bót ziemnych wyko-
nywanych na terenie 
Stadionu 700 – lecia. – 
Również od 2 lat jest 
sponsorem naszego 
klubu GKS Polonus 
Kazimierz Biskupi! 
Chciałbym podzię-
kować pani Ewie, jak 
i pracownikom za 
rzetelne i profesjo-
nalne przygotowa-
nie boisk na Stadio-
nie 700-lecia - mówi 
Grzegorz Adamczew-
ski.
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