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MOIM ZDANIEM
1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Zapytaliśmy Elżbietę Kulczak, Ewę Staniszewską i 

Marcina Olińskiego jakimi byli dziećmi?

Elżbieta Kulczak, kierownik USC w Kazimierzu Biskupim
Gdy zapytałam rodziców, co najbardziej lubiłam robić gdy by-
łam mała, odpowiedzieli, że broić. Jako maleństwo ciągle płaka-
łam, chociaż byłam przebrana, najedzona i w wózku. Ja po pro-
stu chciałam być kołysana i protestowałam, gdy to przerywali. 
Chciałam zostać pielęgniarką, a pierwszą pacjentką była moja 
maskotka – małpka, której robiłam zastrzyki. Mówili o mnie 
Zosia – samosia, bo wszystko chciałam zrobić sama. Mamie po-
magałam robić makarony, a z tatą chodziłam po zielonkę dla 
inwentarza. Wszystkiego w życiu byłam ciekawa. Zabierałam 
mamie pomadkę, a i tak malowałam się kredkami świecowymi. 
Tacie natomiast podkradałam papierosy „Sporty”. Byłam nicpo-
ta i jestem do dziś.   

Ewa Staniszewska, bibliotekarka Gminnej Biblioteki 
w Kazimierzu Biskupim
Rodzice twierdzili, że byłam niegrzeczna, butna. Dziewczynka 
z rozbitymi kolanami, nabitymi guzami, pękniętym obojczy-
kiem, często mówiąca „nie”, „ja siama”. Jedzenie było dla mnie 
zmorą, a więc wciąż powtarzały się formułki: 3 łyżeczki za ma-
musię, 2 łyżeczki za tatusia, 1 łyżeczkę za babcię, a dziadziuś 
wiecznie chodził głodny, bo na babci kończyłam jedzenie. 
Wakacje lubiłam spędzać u babci na wsi, a tam miałam wyjąt-
kowe zajęcie – dbałam o kurze pazury. Myłam kurom, którym 
nadawałam oczywiście imiona, pazurki i pilnowałam, by się nie 
brudziły. Lubiłam eksperymentować i chętnie rozpalałam w nie-
dozwolonych miejscach ogniska. Dziadkowie musieli mnie bar-
dzo pilnować. Pamiętam, że któregoś dnia rodzice wykorzystali 
moje guzy na czole i powiedzieli, że zamieniam się w diabła, bo 
rosną mi rogi. Pamiętam moje przerażenie i codzienne spraw-
dzanie, czy się powiększają. Bo ja, jak każda dziewczynka, chcia-
łam być księżniczką.   
Marcin Oliński, fotograf z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kazimierzu Biskupim
Jakim byłem dzieckiem? Jeśli czytają to moi synowie, to niech 
zapamiętają, że grzecznym. Ale rzeczywistość była trochę inna. 
Pamiętam, jak bawiliśmy się z kuzynami procą, po prostu strzela-
liśmy. I pech chciał, że ja wystrzeliłem prosto w okno i cała szyba 
pękła. Gdy byłem nieco straszy to podkradałem dziadkowi „ko-
marka”. Przejażdżki na tym motorku to była dopiero przygoda. 
Zresztą miłość do motocykli została mi do dziś. Podobnie zresztą 
jak miłość do muzyki. Nauczyłem się chodzić i od razu złapałem 
do ręki gitarę. I już jej nie puściłem. Pamiętam, że byłem wpa-
trzony w tatę. To on był dla mnie wzorem, ideałem i pierwszym 
nauczycielem. Chciałem być takim muzykiem, jak on. Zresztą na 
zdjęciu widać, że mam w ręku gitarę. I to nie była zabawka. Od 
razu dostałem taką sześciostrunową, na której można grać. 
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Pilotażowy program w naszej gminie

Będą zatrudniać pracowników
Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umo-

wę z Zespołem Elektrowni Pątnów – Ada-
mów – Konin SA dotyczącą współpracy po-
między Gminą, a Grupą Kapitałową ZE PAK. 
Współpraca ma polegać na zatrudnianiu 
pracowników ZE PAK przez Gminę oraz pod-
mioty, których założycielem jest Gmina. 

29 kwietnia w Urzędzie Gminy umowę para-
fowali wójt Grzegorz Maciejewski, prezes Piotr 
Woźny i Przemysław Piechocki ze Stowarzysze-
nia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, reprezen-
tujący stronę społeczną porozumienia.

Zgodnie z umową gmina Kazimierz Biskupi 
zobowiązuje się skierować w ciągu jednego 
miesiąca oferty zatrudnienia i doprowadzić do 
zatrudnienia 5 pracowników ZE PAK w Urzędzie 
Gminy oraz podmiotach, których założycielem 
jest gmina. Bardzo ważne jest to, że ZE PAK SA 
zobowiązuje się dofinansowywać zatrudnienie 
takiego pracownika.

– Warto pamiętać, że Grupa Kapitałowa 
ZE PAK prowadzi proces transformacji, który 
związany jest ze stopniowym zakończeniem 
wydobycia węgla brunatnego i produkcji 
energii elektrycznej z tego paliwa. W związ-
ku z tym procesem wskaźnik bezrobocia 
w naszym powiecie na pewno wzrośnie – 
mówi wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz 
Maciejewski. – Hi-
storia naszej gminy 
od lat jest związa-
na z wydobyciem 
węgla. Teraz przy-
szedł czas, gdy to 
samorząd powinien 
wspierać restruktu-
ryzację ZE PAK i po-
magać w tym proce-
sie. Zależy nam, by 
odbyło się to jak naj-
mniejszym kosztem 
dla pracowników. 
Będę robił wszystko, 
aby środki finanso-
we przeznaczone na 
transformację Wiel-
kopolski Wschodniej 

kierowane były do pracowników zatrudnio-
nych w przemyśle paliwowo-energetycz-
nym,  by pozwoliły im płynnie przejść przez 
proces zachodzących zmian. Wierzę, że ten 
program pilotażowy – jako jedna z form 
walki z utratą pracy – zainicjuje działania 
zmierzające do zatrudnienia w istniejących 
strukturach gospodarczych pracowników 
z wygaszanego przemysłu paliwowo – ener-
getycznego.

 Obie strony jednak podkreślają, że jest to 
program pilotażowy. Chodzi o to, by sprawdzić 
w praktyce, jak zadziała. – Takiego formatu 
nikt do tej pory jeszcze nie ćwiczył – mówi 
Piotr Woźny, prezes ZE PAK. – Czekamy na 
środki z Unii Europejskiej, które mają być 
przekierowane do pracowników, by mogli 
się przekwalifikować, znaleźć nowe miej-
sca pracy. Ale nie stoimy i nie czekamy, tyl-
ko pracujemy. Bardzo się cieszę, że z gmi-
ną Kazimierz Biskupi mogłem taki format 
współpracy ustalić. Jestem przekonany, że 
ta umowa będzie wzorem dla programów 
finansowania, które znajdą się w Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji.

Podpisana 29 kwietnia umowa to dopiero 
początek współpracy  polegającej na zatrudnia-
niu pracowników z Grupy Kapitałowej ZE PAK.
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W Kamienicy i Posadzie

Dofinansowanie do dróg
Kolejne pieniądze trafiły do gminy Kazi-

mierz Biskupi. Nasza gmina otrzymała dota-
cje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
dwie inwestycje drogowe w łącznej wysoko-
ści 5 325 556,63 złotych. 

Dotację otrzymano na budowę drogi w miej-
scowości Kamienica. Dofinansowanie wynosi  
4 003 534,73 zł. Zakres planowanych prac 
przewiduje przebudowę drogi na odcinku 2060 
metrów. W zadaniu inwestycyjnym wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia jezdni o szeroko-
ści 6 metrów, ścieżka pieszo-rowerowa o sze-
rokości 2,5 metra o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej, zjazdy do posesji, odwodnie-
nie w postaci wpustów ulicznych, jak i rowów 
przydrożnych oraz nowe oświetlenie ulicz-
ne na słupach aluminiowych, anodowanych 
o wysokości 9 metrów z oprawami ledowymi 
(w ilości 55 sztuk). Projekt obejmuje także wy-
konanie zatok autobusowych wraz z wiatami 
przystankowymi, przejść dla pieszych z aktyw-
nym doświetlaniem oraz wyspowych progów 
zwalniających, co automatycznie wymusi na 
kierowcach spowolnienie ruchu pojazdów.     

Drugą inwestycją, na którą gmina otrzyma-
ła dotację - w kwocie 1 322 021,89 złotych – 

jest przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Orkana 
w Posadzie. W ramach tego zadania wykonana 
zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni 
z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra, 
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej o szerokości 2 metry, jak i przebudowa-
ne zjazdy. W związku z przebudową ulic, w celu 
sprawnego odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni pasa drogowego, 
powstanie także kanalizacja deszczowa. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa i spowolnienia 
ruchu pojazdów zbudowane będą trzy wynie-
sione przejścia dla pieszych z aktywnym do-
świetlaniem, które będą pełniły automatycznie 
funkcję progów zwalniających. Przebudowa 
tych ulic obejmować będzie łącznie odcinek 
819 metrów.
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Budowa oświetlenia w Tokarkach

Będzie jaśniej i bezpiecznej
Kolejna inwestycja w miejscowści Tokar-

ki. Właśnie kończy się budowa oświetlenia.
Rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Tokarki. Budowa obejmuje wy-
konanie linii oświetleniowej na długości 1476 

Pieniądze na drogę w Tokarkach

Przebudują jeden kilometr
Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie w wysokości 110 625 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Dofinansowanie jest przezna-
czone na przebudowę drogi w miej-
scowości Tokarki (Budy). Zakres 
przebudowy będzie obejmował 
odcinek o długości 1 kilometra (od 
strony miejscowości Benignowo).

W ramach planowanego zadania 
wykonana zostanie jezdnia o szero-
kości 4 metrów o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego. Jest to pierwszy 
etap wykonania drogi o nawierzch-
ni bitumicznej, która połączy Tokar-
ki z miejscowością Zaborze (powiat 
słupecki). 

metrów wraz z budową przyłącza zasilającego. 
W ramach zadania wzdłuż drogi zabudowa-

ne zostaną trzydzieści dwa słupy aluminiowe, 
anodowane o wysokości 7,5 metra z oprawa-
mi ledowymi o mocy 60 W. Oprawy osadzone 

zostaną na wysięgni-
kach łukowych o wy-
sięgu 1,2 metra, co da 
całkowitą wysokość 
słupa 8,5 metra. Słupy 
osadzone zostaną na 
fundamentach beto-
nowych.

Wartość inwesty-
cji wynosi 177 120 
złotych. Roboty wy-
konuje firma EKON 
BIS INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO Bła-
żej Grzeszczak z Koni-
na.
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Wioletta Falkowska, dyrektor żłobka w Kazimierzu Biskupim

Zawsze chciałam pracować z dziećmi
Od zawsze chciała pracować z dziećmi, chociaż w jej rodzinie nikt nie był nauczycielem. 

I od początku wiedziała, że będą to najmłodsze dzieci. Przyznaje, że nie do końca umie od-
poczywać, ale najlepiej udaje jej się to nad morzem. Zapraszam na rozmowę z Wiolettą Fal-
kowską, dyrektorką Publicznego Żłobka nr 1 w Kazimierzu Biskupim. 
Zacznijmy od dzieciństwa... Pochodzi pani 
z Kazimierza Biskupiego?  Wieś, czy miasto 
- co jest bliższe Pani sercu?

Pochodzę z Kazimierza Biskupiego, tutaj się 
wychowałam i tu mieszkam. Oczywiście, że 
bliższa jest mi wieś, szczególnie Kazimierz Bi-
skupi. To jest moje miejsce na ziemi i mówię to 
z pełną świadomością. Cieszę się, że tu miesz-
kam i pracuję. Moje plany i marzenia były i są 
związane z naszą gminą.

Mała Wiola od zawsze chciała być nauczy-
cielką? Jakie były dziecięce marzenia? 

Od zawsze wiedziałam, że będę pracować 
z małymi dziećmi, a życie napisało dalszy sce-
nariusz. Tak naprawdę nie wiem, skąd to się 
wzięło, bo u mnie w rodzinie nie było zawodu 
nauczyciela. Ja zawsze lubiłam małe dzieci. Wy-
bierając kierunek Studium Nauczycielskiego 
wiedziałam, że będzie to wychowanie przed-
szkolne. Każdy się dziwił, bo większość moich 
znajomych wolała zostać nauczycielem w szko-
le. Marzenia się spełniły. Bardzo lubię  to co ro-
bię. W roli nauczyciela spełniam się w stu pro-
centach, a praca to jest moja pasja. Nie męczy 
mnie, wręcz przeciwnie, daje mi wiele satysfak-
cji i radości. A im mniejsze dzieci tym bardziej 
są kochane.

Byłam pewna i przekonana, że wybieram 
dobrze. Zresztą na początku mojej pracy na-
uczycielskiej trochę pracowałam w szkole, ale 
zawsze ciągnęło mnie do przedszkola. 

Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? 
Dla mnie najtrudniejsze są sytuacje, na które 

nie mamy wpływu: takie jak sytuacje losowe, czy 
choroby. Z całą resztą  można sobie poradzić.

Ostatni czas to trudne wyzwania związane 
z pandemią. Młodsze dzieci chyba mniej od-
czuwają jej skutki?

Małe dzieci w przedszkolu wiedzą, że jest 
koronawirus, że muszą przychodzić zdrowe  do 
placówki, że muszą częściej niż dawniej myć 
ręce, że trzeba cierpliwie czekać na powrót do 
przedszkola. Poza tym za drzwiami przedszkola 
i żłobka życie toczy się jak dawniej, normalnie 
i radośnie.  

W jaki sposób Pani wypoczywa? 
To jest chyba najtrudniejsze pytanie. Jestem 

raczej zapracowaną osobą. Staram się nie pra-
cować w weekendy, przyznam się, że z róż-
nym skutkiem, ale ciągle nad tym pracuję. Tak 
naprawdę wypoczywam podczas wyjazdów. 
W domu zawsze jest coś do zrobienia, a to trze-
ba sprzątnąć, ugotować obiad. Tych spraw jest 
trochę.  

Zbliżają się wakacje, a więc góry czy morze? 
Tak, jak już wcześniej mówiłam, wypoczy-

wam podczas urlopu. Nieważne morze, czy 
góry. Tutaj decyduje moja wnuczka Julka, która 
ma dziesięć lat. W tym roku na pewno wybie-
rzemy się nad morze, ale może uda się jeszcze 
krótki wypad w góry. Chociaż przyznam się, że 
gdybym miała wybierać to byłoby morze, woda 
mnie uspokaja. 

Jakie jest największe Pani marzenie? 
Najprostsze, najzwyklejsze: żebyśmy wszy-

scy byli zdrowi. Dobrze wiemy, że to jest naj-
ważniejsze. 
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WSPOMNIENIE

Historia nieistniejącej już jednostki

Było sobie OSP 
Komorowo

Jednostki OSP są nieodłącznym elementem 
polskich wsi. Nie tylko ratują ludzkie życie, lecz 
również organizują lokalne imprezy, czy zbiórki 
krwi. Jednostki OSP, nawet te nieistniejące, swo-
imi działaniami, zapisują się na kartach lokalnej 
historii. Do grona tych niefunkcjonujących jed-
nostek należy zaliczyć OSP Komorowo.   

Za datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Komorowie przyjmuje się 7 września 1962 r. Jed-
nostka składała się na początku z następujących 
osób: Henryk Król (prezes), Władysław Łęcki (naczel-
nik), Henryk Piaseczny (sekretarz), Teofil Jagodziński 
(skarbnik), Stanisław Chojnacki, Zenon Starzyński i 
Zenon Kluga (członkowie zarządu). 

Niestety od samego początku miała poważne 
braki w wyposażeniu pożarniczym. W 1966 r. po-
zyskała ręczną pompę ssąco-tłoczącą, a w 1969 r. 
otrzymała od OSP Dobrosołowo samochód stra-
żacki i drewno od Gromadzkiej Rady Narodowej 
Dobrosołowo, z którego została zbudowana szopa 
(garaż).

W 1966 r. prezesem jednostki został Tadeusz 
Augustyniak, a zastępcą naczelnika – Antoni Kacz-
marek. W tym samym czasie liczebność strażaków 
wzrosła do 23 osób. Zwiększył się również skład 
członków zarządu (nowymi zostali: Leon Woźniew-
ski i Aleksander Słowiński). W 1969 r. na sekretarza 
wybrano Tadeusza Ścińskiego. 11 grudnia, tego sa-
mego roku, na walnym zebraniu, zapadła decyzja 
o budowie remizy. W 1970 r. przeprowadzono sys-
tematyczne szkolenie strażaków w związku z ma-
newrami pożarniczymi w Bochlewie i zawodami w 
Jabłonce. W tym samym roku, dzięki uporowi Leona 
Woźniewskiego i innych strażaków, OSP Komorowo 
uzyskało 5000 tysięcy złoty od GRN Dobrosołowo.

Niestety z powodu trudności z uzyskaniem po-
zwolenia, brakujących funduszy, problemami loka-
lizacyjnymi i czasu przeznaczonego na wykonanie 
niezbędnych pustaków, do budowy przystąpiono 
dopiero 30 maja 1971 r. W tym samym roku preze-
sem lokalnej OSP został Leon Woźniewski, a naczel-
nikiem Władysław Chojnacki, który dobrze przy-
gotował lokalną drużynę strażacką do zawodów 
pożarniczych.

Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji budowę 
remizy w Komorowie ukończono w 1972 r. Zna-

czący wpływ na powstanie nowego obiektu miały: 
Komenda Powiatowych Straży Pożarnych w Koni-
nie, PZU Konin, Konińskie Zakłady Naprawcze, Po-
wiatowy Zarząd Dróg Lokalnych, Redakcja Gazety 
Poznańskiej, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Kazimierzu Biskupim, Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Koninie, OSP Dobrosołowo, OSP 
Jóźwin, OSP Bochlewo, OSP Tokarki, OSP Kazimierz 
Biskupi i Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Biskupim. 
Nowo powstały obiekt znajdował się niedaleko 
dawnej szkoły podstawowej w Komorowie. 

Na powstanie jednostki miało również wpływ 
wielu lokalnych mieszkańców, których nazwiska zo-
stały zapisane w księdze pamiątkowej OSP Komo-
rowo. Byli to m.in.: Leon Woźniewski, Tadeusz Ściń-
ski, Stanisław Chojnacki, Józef Buszkiewicz, Lucjan 
Górniak, Jan Strzelczyk, Edward Radecki, Stanisław 
Buszkiewicz, Aleksander Słowiński, Roman Derę-
giewicz, Szymon Michalski, Aleksander Głowacki, 
Tadeusz Karmelita czy Tadeusz Tomczak. 

W roku 1972 r. jednostka liczyła 33 członków, a 
cały majątek straży był szacowany na 280 tysięcy 
ówczesnych złotych. W tym samym czasie nowym 
naczelnikiem został Marian Ławniczak, a gospoda-
rzem Aleksander Słowiński. Członkami zarządu zo-
stały następujące osoby: Zenon Starzyński, Włady-
sław Pogorzelski, Wacław Radecki, a w skład komisji 
rewizyjnej weszły kolejne osoby: Bogdan Skotnicki 
(przewodniczący), Władysław Pogorzelski i Wacław 
Radecki (członkowie). 

W wyniku późniejszej działalności Kopalni Węgla 
Brunatnego postanowiono zbudować nową remizę 
dla OSP Komorowo. Druga remiza miała znajdować 
się przy gospodarstwie rolnym państwa Kaczmar-
ków. Pomimo znaczących posunięć w budowie 
nowa remiza, z różnych powodów (w tym finanso-
wych), nigdy nie powstała. Niedokończony obiekt 
rozebrano, a sama jednostka OSP Komorowo z cza-
sem przestała funkcjonować. 

Łukasz RewersŹródła:
- Księga pamiątkowa OSP Komorowo z 1972 r.;
- Relacja ustna Państwa Kaczmarków;
- http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/series/AMS_M752-753_050K//AMS_M751_POLAND_50K_2822_IV_KAZIMIERZ_BISKU-
PI_ed_1_1962.jpg.

 Mapa z 1962 r. Przed przybyciem KWB na ziemie 
kazimierskie Komorowo było jedną z największych wsi 

w naszej gminie. Dla tak dużej miejscowości niezbęd-
na była własna jednostka OSP.
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Święcenia kapłańskie u misjonarzy

Świadectwa nowych księży 
15 maja 2021 roku w klasztorze Misjona-

rzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim 
odbyło się uroczyste przyjęcie święceń dia-
konatu i prezbiteratu z rąk biskupa włocław-
skiego Wiesława Meringa.

Święcenia przyjęli: dk. Stanisław Walas MSF, 
dk. Michał Młotek MSF, dk. Jan Tomczyk MSF 
oraz ks. Jacek Cieślak MSF, ks. Wojciech Ferti-
kowski MSF i ks. Mateusz Buława MSF.

Jak sobotnią uroczystość wspominają księ-
ża? – Święcenia kapłańskie były dla mnie 
przeżyciem niesamowitym, miałem świa-
domość, że to jeden z najważniejszych dni 
w moim życiu. Czekałem na tą chwilę i przy-
gotowywałem się do niej przez 7 lat forma-
cji. Najpierw rok w nowicjacie w Wielkim 
Klinczu, a potem 6 lat w seminarium w Kazi-
mierzu Biskupim – mówi ksiądz Wojciech Fer-
tikowski. – Kiedy byłem klerykiem wzruszało 
mnie, gdy widziałem jak noeprezbiterom 
drżały ręce, gdy pierwszy raz trzymając Ho-
stię w swoich dłoniach wypowiadali słowa 
konsekracji „To jest Ciało moje”, a później „To 
jest Krew moja”. Teraz rozumiem co odczu-
wali. Ta świadomość, że na mocy Sakramen-
tu święceń na moje słowa sam Pan Bóg zstę-
puje na ołtarz jest czymś niebywałym. Nic 
dziwnego, że dłonie drżą w takim momencie. 

Eucharystia to największy cud jaki dokonuje 
się tutaj na ziemi. Jest to dla mnie wielka, 
niczym niezasłużona łaska, że mogę mieć 
w tym cudzie swój udział. Jak również to, 
że będę mógł odpuszczać ludziom grzechy 
w Sakramencie pokuty i pojednania. Jeszcze 
do końca to do mnie nie dociera, ale bardzo 
się cieszę i jestem ogromnie wdzięczny za 
dar kapłaństwa, który otrzymałem. Przede 
wszystkim jestem wdzięczny Panu Bogu, ale 
i ludziom: rodzicom, formatorom, współbra-
ciom, wykładowcom i tym wszystkim, któ-
rych spotkałem w czasie seminarium, którzy 
za mnie się modlili i mnie wspierali, wśród 
nich było wielu mieszkańców Kazimierza 
Biskupiego, za co im bardzo dziękuję i będę 
się starał, aby z Bożą pomocą być dobrym 
kapłanem.

– Drogę mojego powołania porównuję do 
wspinania się po ścianie skalnej. Była długa 
i trudna, nie obyło się bez momentów odpad-
nięcia od tej ściany i poszukiwania nowych 
dróg, aby dotrzeć do celu – mówi ksiądz Jacek 
Cieślak. – W sobotę dotarłem na sam szczyt. 
Stałem się dzięki łasce Bożej kapłanem Je-
zusa Chrystusa. Choć czuję się mały i słaby 
wobec tej tajemnicy, którą jest kapłaństwo, 
to myślę, że Jezus pomoże mi wypełnić do 
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końca moich dni ten nowy horyzont. Świę-
cenia kapłańskie pokazały mi nową drogę, 
którą chcę razem z Nim podążać. Pełen po-
koju i ufności wyruszam razem z Jezusem 
drogą nie łatwą, ale piękną, aby dzielić się 
Panem z każdym napotkanym człowiekiem. 
Najmocniejszym momentem w całej liturgii 
był moment kiedy po raz pierwszy wycią-
gnąłem rękę podczas konsekracji darów. 
Wtedy zrozumiałem, że to przez moje ręce, 
słowa, gesty Bóg przychodzi do człowieka 
i chce zjednoczyć się z człowiekiem. Chce 
wejść w bardzo głęboką relację; wręcz in-
tymną. Bóg wybrał właśnie mnie. Nie wiem 
czym zasłużyłem sobie na tak wielkie zaufa-
nie Boga. Chciałbym podziękować wszyst-
kim mieszkańcom Kazimierza Biskupiego za 
to mocne wsparcie słowem i modlitwą przez 
te 6 lat. Za każdy uśmiech, gest dobroci. 
Jednocześnie poprosić o dalsze podtrzymy-
wanie mnie na tej drodze Waszą modlitwą. 
Wszystkim z serca błogosławię +

Ksiądz Mateusz Buława: – Podczas uroczy-
stości święceń niosłem w procesji wejścia na 
wysokości głowy ewangelistarz. Zasłaniał 
on to, co było przede mną tak, że musiałem 
patrzeć pod nogi. Głowę miałem schowaną 

za tą księgą. Wtedy przyszła mi refleksja, że 
jako kapłan mam przyjmować postawę, któ-
rą symbolicznie wyrażało to procesyjne wej-
ście: mam schować się za Słowem Bożym, że 
Ono ma być tym, co dociera do wierzących, 
a nie moje prywatne teorie czy pomysły, 
że to nie ja mam błyszczeć, ale Chrystus. Ja 
mam ogłaszać blask prawdy Bożej, praw-
dy Chrystusowej, bo tylko ta prawda może 
oświecić ciemności życia. Później w trakcie 
liturgii przeżywałem ogromną radość i my-
ślałem sobie, że Pan Bóg mnie powołał na 
zakonnika kapłana i teraz to powołanie za-
cznie się w pełni realizować, że jestem już 
zakonnikiem o ślubach wieczystych, a za 
chwilę będę kapłanem, że oto realizuje się 
moje marzenie, które zaszczepił w moim 
sercu Pan Bóg jeszcze zanim się narodziłem. 
Kolejnym przejmującym momentem była 
konsekracja, bo uświadomiłem sobie, że po 
wyciągnięciu ręki i odmówieniu epiklezy, 
czyli modlitwy wzywającej Ducha Świętego, 
dary ofiarne stają się Ciałem i Krwią Pana Je-
zusa. Wtedy przyszło mi natchnienie, że Pan 
Bóg złożył w moje ręce ogromną władzę, bo 
mogę odtąd sprowadzać Boga na ziemię. 
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Bartosz i Szymon – młodzi muzycy z GOK

Marzą o grze w orkiestrze dętej 
Bartosz Lewandowski i Szymon Maciejew-

ski to najmłodsi członkowie Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu 
Biskupim. Chłopcy marzą o tym, by już nie-
długo zagrać z orkiestrą duży koncert. Pod-
czas uroczystości związanych z obchodami 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzi mu-
zycy mieli swój debiut.

Bartosz Lewandowski teraz uczy się gry na 
klarnecie, chociaż swoją przygodę z instrumen-
tami zaczynał od keyboardu. – To było chyba 
dwa, może trzy lata temu. Potem pan Paweł 
Grzybowski powiedział, że potrzebuje do 
orkiestry klarnecisty i postanowiłem spró-
bować – opowiada młody chłopak. Na tym 
instrumencie uczy się od prawie roku. – To nie 
jest łatwy instrument. Na klarnecie trzeba 
dobrze przycisnąć ustnik – przyznaje Bartosz. 
Młody muzyk występował już na Dniach Kazi-
mierza Biskupiego, ale nie grał jeszcze z Orkie-
strą Dętą OSP.

Przygoda z muzyką zaczęła się od prezentu 
na siódme urodziny. – Dostałem taki zabaw-
kowy keyboard. Spodobała mi się gra na 
nim. Potem rodzice kupili mi większy i tak 
zacząłem grać – opowiada Bartosz. W jego ro-
dzinie wujek grał na trąbce. 

Szymon Maciejewski od pół roku próbuje 
swoich sił na saksofonie altowym, ale od trzech 
lat uczy się pod okiem Pawła Grzybowskiego 
na keyboardzie. Miał też swoją przygodę z pia-
ninem. – Wujek grał 
na pianinie, a te dwa 
instrumenty nie róż-
nią się od siebie wie-
le – zapewnia młody 
chłopak. – Pan Paweł 
mi zaproponował grę 
na saksofonie i chęt-
nie spróbowałem. Na 
początku było trud-
no. Połykałem cały 
ustnik, nie potrafiłem 
odpowiednio go trzy-
mać. Teraz już wiem, 
że trzeba się nauczyć 
oddychać przeponą. 
I odpowiednio przyci-
skać ustnik, bo dźwię-

ki niskie i wysokie się tym różnią – tłumaczy 
Szymon.

Młody muzyk marzy o studiach muzycz-
nych, a muzyka była w jego domu obecna od 
zawsze. Mama grała na gitarze, wujek na piani-
nie, a teraz na suzafonie (również w Orkiestrze 
dętej OSP Kazimierz Biskupi). Szymon dosko-
nale zdaje sobie sprawę, że marzenia się speł-
niają, ale trzeba ciężko pracować. – Mój wujek 
mówi, że ten kto ma talent i nie ćwiczy ten 
się nie nauczy i wiele nie osiągnie, a kto nie 
ma talentu, ale ćwiczy – to jest w stanie wy-
ćwiczyć wiele rzeczy – tłumaczy.

Instruktor Paweł Grzybowski o swoich mło-
dych podopiecznych wypowiada się w ciepłych 
słowach. – Są zdolni i bardzo pracowici. Wi-
dać w nich zapał i chęć do nauki. Nasza or-
kiestra potrzebuje młodych muzyków – pod-
kreśla. 
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Roman Widman, prezes sekcji 

Gołąb wróci do domu nawet z Brukseli
– Te nasze gołębie są jak dzieci, uczymy je wszystkiego. Jak jest mały, wyleci, przewróci 

się, trzeba go postawić, jak małe dziecko. Wszystkiego nauczyć – mówi Roman Widman, pre-
zes sekcji nr 5 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych działającej w Kazimierzu 
Biskupim. Kazimierska sekcja w ubiegłym roku obchodziła dziesięciolecie istnienia.

nę, ale niektórzy uważają, że możliwe jest na-
wet 120 km. Gołąb, który startuje w lotach musi 
być trenowany. – Dwa razy dziennie wypusz-
czamy je na godzinę. Najpierw samiczki i po-
tem samce. A sześć dni przed planowanym 
lotem jest tzw. okres wdowieństwa, czyli 
samce i samice trzymane są w gołębnikach 
oddzielnie. By była nagroda, to tak jak mąż 
wraca z delegacji – tłumaczy Roman Widman.

W pierwszym locie w tym sezonie kazimier-
ską sekcję reprezentowało około tysiąc gołębi. 
A jak długie są loty? W trakcie Mistrzostw Polski 
gołębie mają do pokonania różne dystanse, od 
300 kilometrów do ponad 700. Jest też zapla-
nowany lot międzynarodowy, z Brukseli (z tego 
miasta do Kazimierza Biskupiego jest około 
1000 kilometrów). 

Czy to drogie hobby? – Jak każde – odpo-
wiada z uśmiechem Roman Widman. – Nie wy-
obrażam sobie jednak życia bez moich go-
łębi. Zresztą nie wiem, jak można nie mieć 
hobby, czegoś, co zajmuje wolny czas. Wte-
dy ma się naprawdę nudne życie – dodaje.

I na koniec ciekawostka. Zwykły gołąb pocz-
towy to koszt około 2-3 tysięcy złotych, ale są 
rekordziści. Najdroższy gołąb w Polsce został 
zakupiony za 100 tysięcy złotych, a na świecie 
za milion sześćset tysięcy euro! Rekordzista tra-
fił jako reproduktor do Chin.

Jak to się zaczęło? 
– U mnie czterdzie-
ści dziewięć lat temu, 
a może nawet wcze-
śniej, gdy byłem ma-
łym chłopcem. Tata 
miał gołębie, obser-
wowałem, jak je ho-
duje – wspomina Ro-
man Widman. – Od 
1972 roku należę do 
Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych 
– dodaje. Sekcja w Ka-
zimierzu Biskupim po-
wstała w 2010 roku. 
Wcześniej przez dwa 
lata był tutaj tzw. punkt wkładań, najniższy 
szczebel organizacji. Hodowcy z Kazimierza 
Biskupiego należeli wtedy do sekcji w Golinie. 
W 2010 roku udało się zebrać odpowiednią 
liczbę członków i założyć sekcję w Kazimierzu 
Biskupim. W tej chwili sekcja nr 5 liczy dwu-
dziestu czterech członków. – To jednak się 
zmienia. Jedni przychodzą, inni odchodzą. 
Ostatnio odeszło od nas sześciu hodowców, 
raczej z racji wieku, Zresztą poprzedni sezon 
nie był dla nas łaskawy, to też wpłynęło na 
decyzje – mówi prezes. 

Hodowcy z Kazimierza Biskupiego biorą 
udział w wielu zawodach. Przed nimi starty 
w Mistrzostwach Polski, chociaż ten sezon roz-
począł się z opóźnieniem, ze względu na ptasią 
grypę. – Trzymamy kciuki, by ten sezon był 
lepszy, niż poprzedni. Ten ostatni był bar-
dzo zły pod względem strat w gołębiach. Nie 
pamiętam takiego. Zakłada się, że około 5 
procent z wypuszczonych gołębi nie wróci 
do domu. W poprzednim sezonie tych strat 
było zdecydowanie więcej. Podejrzewamy, 
że to ze względu na elektronikę, coś się dzie-
je w powietrzu. Ptaki tracą orientację – tłu-
maczy Roman Widman.

Gołębie pocztowe kryją w sobie wiele tajem-
nic. I może to fascynuje hodowców i sprawia, że 
poświęcają im każdą wolną chwilę. Uznaje się, 
że gołąb może latać ze średnią 70 km na godzi-
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Światowy Dzień Higieny Rąk

Woda i mydło to podstawa! 
Dbanie o higienę rąk to jedna z najprost-

szych i najskuteczniejszych metod profilak-
tyki zdrowotnej! Na dłoniach gromadzą się 
zabójcze bakterie, wirusy, grzyby i pasoży-
ty, których największym wrogiem jest woda 
i mydło! Pamiętajmy o tym na co dzień, nie 
tylko z okazji 5 maja, Światowego Dnia Hi-
gieny Rąk

Dziesięć lat temu Międzynarodowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) przyjęła program „Hi-
giena Rąk to Bezpieczna Opieka”, który został 
skierowany na redukowanie liczby zakażeń po-
przez promowanie higieny rąk na wszystkich 
poziomach ochrony zdrowia na całym świecie. 
Głównym celem Światowego Dnia Higieny Rąk, 
przypadającego na 5 maja, jest podniesienie 
świadomości o tym, że tak prosta czynność, 
jak mycie i dezynfekcja rąk przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa opieki, tak w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Statystyki 
mówią, że nawet 90 procent zakażeń szpital-
nych można by uniknąć, gdyby higiena rąk była 
na wyższym poziomie.

Obowiązek mycia rąk, który powinien być 
nawykiem, często jest bagatelizowany. Szacu-
je się, że co ósmy Polak nie myje rąk przed je-
dzeniem, a co piąty nie robi tego po powrocie 
do domu. Najbardziej przerażający jest jednak 
fakt, że co drugi mężczyzna i co czwarta kobie-
ta w Polsce nie myją rąk po wyjściu z toalety! 
W takiej sytuacji podanie dłoni drugiej osobie 
może mieć opłakane skutki! Tak samo jak trzy-
manie rączki koszyka w sklepie spożywczym, 
klamki lub poręczy w autobusie!

O obowiązku częstego mycia rąk przypo-
minają też Zakład Epidemiologii Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Główny In-
spektorat Sanitarny. 

Brudne ręce zwiększają ryzyko zarażenia się 
nie tylko koronawirusem, ale również grypą, bie-
gunką, wirusowym zapaleniem wątroby typu 
A, infekcjami oddechowymi, gronkowcem, sal-
monellą, bąblowicą, owsicą, rotawirusami, glistą 
ludzką, giardiozą, czy toksokarozą. 

Innym problemem jest fakt, że większość Po-
laków, nawet jeśli myje ręce, to i tak robi to nie-
prawidłowo. Mycie rąk powinniśmy zacząć od 
kciuka. Potem szorujemy skórę między palca-
mi. Zawsze powinniśmy to robić 40-60 sekund 
przed jedzeniem, obowiązkowo po powrocie 
do domu, czy po wyjściu z toalety. O higienie 
rąk szczególnie należy pamiętać w szpitalach 
i placówkach ochrony zdrowia (tu wskazana 
jest dodatkowa dezynfekcja). Co ważne – na-
wyk mycia rąk już od najwcześniejszych lat po-
winni swym dzieciom wszczepiać rodzice. 

Obecny czas – pandemii, roznoszenie i prze-
noszenia się wirusa – w sposób szczególny 
podkreśla ważność mycia i dezynfekcji rąk, jest 
to jeden z kluczy walki z pandemią  DEZYNFEK-
CJA, a tu kłania się woda z mydłem. 

To niby prozaiczna czynność, ale tak napraw-
dę podstawowa! I bardzo ważna! Od niej zależy 
zdrowie każdego, zdrowie naszych rodzin, a tak 
naprawdę zdrowie całego społeczeństwa !

Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
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KĄCIK KULINARNY

Coś do kawy i nie tylko 

Składniki:
• 3 szklanki mąki
• 5 jaj
• 1 1/3 szklanki cukru
• 1 ½ szklanki oleju
• przyprawa do piernika
• 1 ½ łyżki kakao

Kolejne przepisy wędrują do naszych Czytelników. Tym razem dzieli się nimi Anna Kropi-
dłowska z Wieruszewa, żona Stefana Kropidłowskiego – przewodniczącego Gminnego Sto-
warzyszenia Sołtysów. 

Wykonanie:
• Jajka, cukier, olej, przyprawę do piernika, kakao, sodę zmiksować.
• Dodać mąkę, starte jabłka, bakalie i powidła, wymieszać łopatką.
• Wlać na blachę i piec około 50 minut.
• Roztopić tabliczkę czekolady, polać nią wystudzony piernik, moż-
na też posypać mielonymi orzechami.

PIERNIK Z TARTYM JABŁKIEM

Przepisy od żony przewodniczącego

• 2 łyżeczki sody
• 3-4 duże jabłka (obrać i zetrzeć)
• ½ słoiczka powideł 
• Bakalie – śliwki pokruszone, orze-

chy – pokrojone, rodzynki (małe 
paczki, do 100 g)

Składniki:
• Bułki na parze – 8 sztuk
• Mięso mielone – 0,5 kg
• Sos do spaghetti bolognese 

– 1 opakowanie
• Ser żółty plastry

Wykonanie:
• Mięso mielone podsmażyć na patelni
• Sos do spaghetti rozrobić w ¾ szklan-
ki wod.y i wlać do mięsa.
• Wymieszać i podsmażyć razem, aż 
woda trochę wyparuje.
• Z bułek wydrążyć środek, nałożyć do 
nich podsmażone mięso, przykryć pla-
sterkiem żółtego sera.
• Ułożyć bułki na blasze i włożyć do piekarnika na około 20 minut (ser musi się roztopić lekko,  
a bułki zarumienić).

BUŁKI Z MIELONYM MIĘSEM
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Maja i Olga razem z mamą 

Posprzątały las obok domu 
Z okazji Dnia Ziemi Maja i Olga Kropidłowskie wraz z mamą 

postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i posprzątać najbliż-
szą okolicę. 

– Zabrałyśmy się z dziewczynkami za sprzątanie lasu, po-
nieważ bałagan i ilość śmieci widocznych gołym okiem był 
przerażający – mówiła Jolanta Kropidłowska. – Moja mama 
uczyła mnie nie wyrzucania śmieci gdzie popadnie, tym bar-
dziej w lesie. Chciałabym nauczyć tego samego moje dzieci – 
dodaje.

Maja i Olga sprzątały wraz z mamą las w okolicach Sokółek 
i Władzimirowa. Do worków trafiały naprawdę różne rzeczy. – To, 
co zrobiłyśmy z córkami nie jest niczym wyjątkowym. Mam 
nadzieję, że zmotywujemy innych do zrobienia tego samego. 
Świat wtedy na pewno będzie czystszy – mówi Jolanta Kropi-
dłowska.

Bricks 4 Kidz – Konin zaprasza

Półkolonie z robotami
Kto zna Bricks 4 Kidz - Konin ten wie, że z nimi nie ma 

nudy, jest za to świetna zabawa, pyszne jedzonko i najlepsza 
opieka w okolicy! W ofercie czeka na Was niesamowita letnia 
przygoda z klockami, robotami, eksperymentami, bohatera-
mi Waszych ulubionych gier.

Bricks4Kidz razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kazi-
mierzu Biskupim zapraszają na niesamowite, jedyne w swo-
im rodzaju półkolonie.

Kiedy? Od 2 do 6 sierpnia 2021 roku. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy w dwóch grupach wiekowych.

Młodsze dzieci – już od 6. roku życia zagłębią się w świat 
bohaterów kultowych, uwielbianych przez dzieciaki gier 
komputerowych podczas turnusu Game On.

Podczas naszej interaktywnej letniej półkolonii uczestnicy 
będą używać klocków LEGO® do tworzenia i budowania różnych 
postaci ze swoich ulubionych gier wideo. Motywy, takie jak Su-
per Mario Bros, BrawStars, Roblox, Beyblades, Pokémon i Mine-
craft, ożywają dzięki wykorzystaniu naszych robotów, mozaik 
i grafik 3D, a wszystko to wykonane z klocków LEGO®.

Nie zapomnimy o klasycznych tematach Nintendo i SEGA, ta-
kich jak Zelda, Duck Hunt, Pacman i Sonic the Hedgehog! Każdy 
dzień będzie nową przygodą, gdy świat wirtualny połączymy 
z klockami LEGO®!

Nieco starsi spotkają się i zaprzyjaźnią z przezabawnymi 
robotami  - Dash’em i Dot.

PROGRAMOWANIE? KODOWANIE? będziemy potrzebować 
tych umiejętności w przyszłości bardziej niż nam się wydaje. 

Po to stworzyliśmy unikalne półkolonie, w trakcie, których 
dzieciaki będą w formie kreatywnej zabawy programować 2 
prześmieszne, innowacyjne roboty DASH® & Dot ®.

Połączenie zabawy robotami DASH® & Dot®, specjalnymi ak-
cesoriami, ...klockami LEGO® oraz aplikacjami stanowi idealny 
sposób wprowadzenie dzieci w świat programowania.

Elementy tego nowego SUPER JĘZYKA będą obowiązkowe 
w szkołach podstawowych już od nowego roku szkolnego. Za-
cznij już dzisiaj z nami!

Poza fantastyczną zabawą z naszymi ro-
botami i klockami Lego będą też warsztaty 
naukowe, eksperymenty, zajęcia taneczne, 
zabawy z animatorami, kolonijny ecape 
room, zajęcia z języka angielskiego, warsz-
taty kreatywne i florystyczne. Codziennie 
zajęcia na świeżym powietrzu i wyjazd do 
kina.

Codziennie zapewniamy opiekę od 
7.30 do 16.30, trzy posiłki, napoje, owoce 
i ubezpieczenie NNW. Na koniec każdy 
z uczestników zostanie uhonorowany dy-
plomem i upominkiem – niespodzianką.

Nasze półkolonie odbywają się pod 
nadzorem Kuratorium Oświaty i Sanepidu.

Serdecznie zapraszamy! 
Liczba miejsc ograniczona. 

Informacje i zapisy: 
konin@bricks4kidz.com 
tel. 601 511 375
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Rolnictwo a zaraza cz. I

Dobre, 
bo polskie

Epidemia koronawirusa zdecydowanie 
zmieniła losy ludzi z całego świata. Kiedy 
przypominam sobie poprzedni rok i tak na-
prawdę początki izolacji społecznej, myśla-
łam, że to tylko stan przejściowy. Nie wie-
działam wówczas, jak bardzo się mylę.

– Takie słowa jak kwarantanna, epidemia, za-
raza były oczywiście w naszym języku już wcze-
śniej, ale teraz przeżywają swoisty renesans. 
Osobiście alergicznie reaguję na sformułowa-
nie „nowa normalność”, natomiast dużą karierę 
wróżę przymiotnikowi zdalny – podsumowuje 
wpływ pandemii na nasz język dr Konrad Sza-
mryk, filolog z Uniwersytetu w Białymstoku. 

Każda sytuacja niesie ze sobą pewną naukę. 
Zapewne wielu z nas, przymuszonych do sie-
dzenia w domu, miało w końcu czas, aby się 
zatrzymać i przemyśleć sprawy, które normal-
nie były przez nas pomijane. Ja na przykład do-
strzegłam upływający czas i w końcu zaczęłam 
spędzać wolne chwile w przydomowym ogro-
dzie. Zresztą nie tylko ja zauważyłam, jak uspo-
kajający może być kontakt z naturą, a świad-
czy o tym chociażby większe zainteresowanie 
działkami rekreacyjnymi.

spore spadki. Teraz można by się zastanowić, 
dlaczego właściwie tak się dzieje, skoro rze-
komo mamy prężnie działający krajowy rynek 
i przecież rolnicy mogliby spokojnie zarabiać 
we własnym kraju. Trafnie określił to Stanisław 
Jachowicz: 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie”. Niekiedy bardzo dzi-
wi mnie, kiedy ktoś wybierając jakiś produkt, 
na przykład w sklepie spożywczym, mówi, 
że on tego nie kupi, ponieważ jest to produkt 
krajowy, a on chciałby zagraniczny. A w czym 
tak właściwie nasze wyroby są gorsze od tych 
z Zachodu? Aby poprawić tę sytuację, wcale 
nie trzeba projektować coraz bardziej wyszu-
kanych, kolorowych opakowań, czy wydawać 
miliony złotych na reklamy zachęcające konsu-
mentów do kupowania danego produktu. Co, 
więc należy uczynić? 

Moim zdaniem, wystarczyłoby przekonać 
społeczeństwo o wartościowości danego arty-
kułu i zmienić obywatelską świadomość. Jeże-
li rzeczywiście nasze krajowe towary są takie 
okropne, dlaczego nasi zachodni sąsiedzi je ku-
pują. Niemcy importują do siebie naszą świe-
żą wieprzowinę, szkoda jednak, że ciężarówki 
w stronę powrotną, zabierają nawet kilkuna-
stoletnie mięso z tamtejszych chłodni. W ta-
kim wypadku wytwory wędliniarskie nigdy nie 
będą ucztą dla podniebienia. 

 Pandemia to dla rolnictwa niewątpliwie 
najwyższy czas na zmianę  i przeorganizowa-
nie niektórych priorytetów. W nawiązaniu do 
wcześniej wspomnianej globalizacji i jej ne-
gatywnego wpływu na nasz kraj należy wspo-
mnieć o nadziei, jaką Polska powinna pokładać 
w rolnikach. Niestety, ta klasa społeczna nie 
ma jeszcze wystarczającej siły, aby przebić się 
przez inne sektory gospodarcze. Dlaczego tak 
się dzieje? Słynne przysłowie mówi, że jeśli nie 
wiadomo o co chodzi – to chodzi o pieniądze. 
Co za tym idzie powinno się przeznaczyć więk-
sze kwoty na dotacje dla rolników, którzy są 
w stanie wzbogacić Polskę, tym bardziej w ,,no-
wej normalności”, w którą właśnie wkraczamy. 
Jak mówiła sama Margaret Thatcher: ,,Nie ma 
takiej rzeczy jak pieniądze publiczne, są tylko 
pieniądze podatników”. Idąc tym tokiem rozu-
mowania, ile realnie zostaje rolnikom w kiesze-
niach po domniemanych pieniądzach przeka-
zywanych przez państwo? 

Anna Węgrzeniejewska

Pandemia wpłynęła znacząco na gospodarkę 
wielu krajów. Obostrzenia, którymi poszczegól-
ne państwa chciały uchronić się przed rosnącą 
liczbą zakażeń, jak na przykład zamknięcie gra-
nic, czy ograniczenie importu towarów z kra-
jów o wysokiej zachorowalności, spowodowały 
spadek możliwości eksportu produktów, a co 
za tym idzie sektor rolno-spożywczy zaliczył 

Żródło: alebank.pl
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Zarybiają akwen w Kozarzewku

Węgorz pływa 
w zbiorniku

14 maja na podstawie zawartej umowy 
pomiędzy wójtem Gminy Kazimierz Bisku-
pi Grzegorzem Maciejewskim, a Zarządem 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Koninie zostało przeprowadzone pierw-
sze po przejęciu akwenu zarybienie naryb-
kiem węgorza.

Około 500 sztuk tej ryby o wartości 1000 zł 
trafiło do wód zbior-
nika w  Kozarzewku. 
Świadkami tego nie-
codziennego wyda-
rzenia byli przedsta-
wiciele Zarządu Koła 
PZW nr 46 Kazimierz 
Biskupi: Jan Smoraw-
ski i Zbigniew Kaczma-
rek. Ze strony ZO PZW 
Konin w akcji uczest-
niczyli: prezes zarządu 
Zbigniew Brzeziński, 

specjalista ds. zarybień i ochrony wód Janusz 
Noszczak oraz członek komisji zarybień i ochro-
ny wód Henryk Kamiński.

To pierwsze, ale nie ostatnie z zarybień 
zaplanowanych w tym roku. ZO PZW Konin 
przeznaczy na ten cel ponad 6 000 zł. Kolejne 
zarybienia w tym roku są przewidywane szczu-
pakiem, linem i karasiem. – Miejmy nadzieję, 
że „kozarzewska” woda będzie sprzyjała do-
bremu rozwojowi ryb, a wędkarze będą mo-
gli się szczycić dużymi złapanymi okazami 
– mówią wędkarze z Koła PZW nr 46 w Kazimie-
rzu Biskupim. 

Uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Msza święta i kwiaty
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Po-

ległych, a potem uroczysta msza święta 
w intencjo Ojczyzny. Tak wyglądały obcho-
dy 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w Kazimierzu Biskupim. 

Władze samorządowe gmi-
ny Kazimierz Biskupi, radni, 
przedstawiciele sołtysów, kom-
batantów, górników, straży po-
żarnej, dyrektorzy szkół z gminy 
Kazimierz Biskupi i przedszkola 
oraz przedstawiciele instytu-
cji i organizacji działających 
na terenie naszej gminy uczcili 
rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja. Najpierw złożono 
kwiaty pod pomnikiem pole-
głych w walce o niepodległość. 

 W trakcie oficjalnej czę-
ści uroczystości pieśni patrio-

tyczne zagrał Kwintet Pałacowy Posada oraz 
Bartosz Lewandowski i Szymon Maciejewski, 
młodzi muzycy ćwiczący w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kazimierzu Biskupim pod okiem in-
struktora Pawła Grzybowskiego.

Po złożeniu kwiatów w kościele pw. św. Mar-
cina z Tours modlono się w intencji ojczyzny.
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Młodzież ślubowała 3 maja

Przysięga przed 
pomnikiem

W rocznicę 230-lecia uchwalenia 
Konstytucji 3 maja przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kazi-
mierzu Biskupim odbyła się uroczysta 
przysięga członków Związku Strze-
leckiego Strzelec 4150, której sztab 
znajduje się w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im Stefana 
Batorego. Uroczystości zakończyły się 
defiladą.

W Kazimierzu Biskupim oddział Związ-
ku Strzeleckiego Strzelec powstał w roku 
1922. Komendantem oddziału 
został Bronisław Neneman. Była 
to jedna z najpotężniejszych or-
ganizacji w latach 1922- 1930. 
Liczbę członków tej organizacji 
w Kazimierzu Biskupim w róż-
nych latach określa się na 32- 46 
osób. Dzisiejszy Związek Strze-
lecki przygotowuje młodzież do 
pracy w służbach mundurowych, 
służbie publicznej i życia społecz-
nego w realiach państwa obywa-
telskiego. Jest kontynuatorem 
tradycji oręża przedwojennego 
„Strzelca” Józefa Piłsudskiego.

Kilka lat temu w Koninie, po 
wielu latach nieobecności po-
wstała jednostka 4150 Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, której 
siedziba znajduje się w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Stefana Batorego. 
Założycielem tej jednostki jest 
podporucznik Marek Granicz-
ny. W swoich szeregach zrze-
sza młodzież z wielu konińskich 
szkół średnich oraz studentów. 
Posiada również wyszkoloną ka-
drę dowódczą. W ramach swojej 
działalności strzelcy uczestniczą 
w wielu uroczystościach pań-
stwowych, piknikach patrio-
tycznych, spotkaniu młodych 

na Lednicy, pokazach lotniczych czy rekonstrukcji 
bitew. Młodzież ze Związku można często spotkać 
w lasach bieniszewskich, gdzie biorą udział w mar-
szach kondycyjno – integracyjnych oraz w samym 
Kazimierzu Biskupim.
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SPORT

Seniorzy gonią rywali

Polonus niepokonany od 8 spotkań! 
Seniorzy GKS „Polonus” Kazimierz Bisku-

pi od czasu powrotu po przerwie spowodo-
wanej pandemią w rozegranych sześciu spo-
tkaniach zanotowali trzy zwycięstwa oraz 
trzy remisy.

W dwóch pierwszych meczach tej rundy, ro-
zegranych jeszcze w marcu przyszło seniorom 
„Polonusa” dopisać do swojego konta punkto-
wego porażkę ze „Stalą” Pleszew na inaugurację 
rozgrywek oraz zwycięstwo w drugim meczu 
z „Piastem” Czekanów. 

– Od ośmiu spotkań jesteśmy 
niepokonani. Cieszy to bardzo, 
gdyż mamy młodą drużynę złożoną 
głównie z naszych wychowanków 
i zawodników już dłużej związanych 
z naszym klubem. Rozegraliśmy kil-
ka spotkań z drużynami, które plasu-
ją się na samym szczycie tabeli V ligi 
i mecze te w naszym wykonaniu były 
naprawdę bardzo dobre. Tym bar-
dziej należą się chłopakom wielkie 
słowa uznania i ogromne gratulacje! 
– mówi Grzegorz Adamczewski, prezes 
klubu GKS „Polonus” Kazimierz Biskupi.

A jaki cel stawiają sobie seniorzy? – Naszym 
celem był awans w tabeli w porównaniu 
z rundą jesienną i na tę chwilę jesteśmy na 
dobrych torach żeby to osiągnąć. W tym se-
zonie jest to szczególnie istotne, gdyż z ligi 
spada większa ilość drużyn. Jest to spowo-
dowane również pandemią i brakiem spad-
ków w poprzednim sezonie. Mamy nadzieję, 
że utrzymamy tę wyśmienitą passę do koń-
ca sezonu i zajmiemy miejsce w pierwszej 
ósemce! – mówi Grzegorz Adamczewski. 

1. Stal Pleszew – GKS Polonus
2. GKS Polonus – Piast Czekanów
3. GKS Polonus – GKS Rychtal 
4. Zjednoczeni Rychwał – GKS Polonus
5. Orzeł Mroczeń – GKS Polonus
6. GKS Polonus – Zefka Kobyla Góra
7. Vitcovia Witkowo – GKS Polonus
8. GKS Polonus – MKS Dąbie
9. GKS Polonus – KS Victoria Skarszew

3-0
5-2
1-1
0-0
1-2
4-0
2-2
3-0
2-0

6.03.2021
13.03.2021
25.04.2021
30.04.2021

3.05.2021
8.05.2021

15.05.2021
19.05.2021
22.09.2021
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