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Wsparcie dla miejscowości z PGR

Pieniądze trafią do Nieświastowa
Kolejne dofinansowanie trafiło do gminy 

Kazimierz Biskupi. Tym razem gmina otrzy-
mała 600 tysięcy złotych z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Pieniądze z tego rozdania są przeznaczone 
na inwestycje w miejscowościach, gdzie funk-
cjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Rolnej. Środki te, zgodnie ze złożonym 
wnioskiem, w całości przeznaczone zostaną na 
miejscowość Nieświastów w ramach zadania 
„Oddolna inicjatywa stworzenia przestrzeni 
życiowej społeczności lokalnej zamieszkującej 
obszar zlikwidowanego państwowego gospo-
darstwa rolnego we wsi Nieświastów w Gminie 
Kazimierz Biskupi poprzez rewitalizację miejscowości”. 

– Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie. Dzięki wsparciu uda nam 
się przeprowadzić rewitalizację miejscowości, poprawić jakość życia mieszkańców – podkre-
śla wójt Grzegorz Maciejewski. 

To nie są działania gminy

Dziwne ulotki trafiają do mieszkańców
Ulotki informujące o dofinansowa-

niu do instalacji fotowoltaicznych, bez 
wyraźnego podpisu i pieczątki firmy, 
trafiają do mieszkańców gminy Kazi-
mierz Biskupi. To nie są działania pro-
wadzone przez Urząd Gminy w Kazi-
mierzu Biskupim.

W związku z informacjami od miesz-
kańców docierającymi do Urzędu Gminy 
w Kazimierzu Biskupim informujemy, że 
pozostawiane w skrzynkach lub rozda-
wane ulotki nie dotyczą żadnych działań 
prowadzonych przez Gminę Kazimierz Bi-
skupi. 

Gmina nie prowadzi w tej chwili żad-
nych działań związanych z dofinanso-
waniem do instalacji fotowoltaicznych. 
Prosimy mieszkańców o zachowanie 
ostrożności !!!

Ostrzeżenie publiczne!
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Radni byli jednomyślni

Wójt z absolutorium
Podczas ostatniej sesji radni 

gminy Kazimierz Biskupi jedno-
głośnie udzielili wotum zaufania 
i absolutorium wójtowi Grzego-
rzowi Maciejewskiemu.

W czwartek (17 czerwca) na 
sesji Rady Gminy Kazimierz Bisku-
pi głosowane było absolutorium 
i wotum zaufania dla wójta Grze-
gorza Maciejewskiego. W rapor-
cie o stanie gminy i sprawozdaniu 
z wykonania budżetu wójt pod-
kreślał, że rosły zarówno przycho-
dy gminy, osiągając niecałe 64 mln 
zł, jak i wydatki, które zamknęły się 
w kwocie ponad 63 mln zł. Pomimo pandemii 
koronawirusa zeszły rok gmina zamknęła z nad-
wyżką ponad 860 tys. zł. 

Zarówno wójt, jak i radni, podkreślali ogrom-
ną rolę wydatków na inwestycje, które w 2020 
roku stanowiły niemal 9,9 mln zł w budżecie 
gminy. – W 2015 roku wydatki na inwestycje 
wyniosły zaledwie 4,6 miliona złotych. 2021 
rok będzie pod tym względem rekordowy, 
już teraz wydatki majątkowe wynoszą oko-
ło 18 milionów złotych – mówił wójt Grzegorz 
Maciejewski. Wzrost inwestycji to głównie za-
sługa skutecznego pozyskiwania przez gminę 
środków zewnętrznych.

Warto zauważyć, że pomimo rosnących in-
westycji nie rośnie zadłużenie gminy. W tym 
momencie wynosi ono nieco ponad 10 mln zł 
i spadło od początku kadencji o ok. 1,2 mln zł. 

Władze gminy kontynuują politykę przejmo-
wania gruntów. W 2020 r. majątek gminy po-
większył się o ponad 53 ha o wartości niemal 
3,5 mln zł. Warto też wspomnieć o przejęciu 
zbiornika Kozarzewek o wartości ponad 5 mln 
zł. Część z nich ma zostać przekształcona na 
tereny inwestycyjne. Jak mówił wójt Grzegorz 
Maciejewski ściąganie nowych firm do gminy 
to proces żmudny, a jego efekty może być wi-
dać za trzy do pięciu lat.

Mówiąc o przyszłości wójt Grzegorz Macie-
jewski wspomniał o Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. W kolejnych budżetach muszą 

znaleźć się środki na wkład własny do projek-
tów współfinansowych z FST i unijnych rozdań. 
–Musimy przygotować gminę nie do roku 
2023, do końca kadencji, ale minimum do 
roku 2027, 2028. Wchodzimy w proces za-
mknięcia przemysłu paliwowo-energetycz-
nego, który uszczupli nam podatki. W tym 
momencie to jest 2,8 mln zl. Ale my się do 
tego przygotowujemy, nie czekamy na 
ostatnią chwilę. Nie mamy innego wyjścia, 
jak szukać dochodów. To jest dla nas priory-
tet – wyjaśniał wójt gminy Kazimierz Biskupi.

Po udzieleniu wotum zaufania i absoluto-
rium wójt dziękował za zaufanie. – Bardzo się 
cieszę, że mogę współpracować z osobami, 
którym bliska sercu jest gmina Kazimierz 
Biskupi i jej mieszkańcy. Współpraca pomię-
dzy mną, a radnymi jest na bardzo wysokim 
poziomie. Przynosi to efekty. Chciałbym 
podziękować pani sekretarz Barbarze Łech-
tańskiej, mojemu zastępcy, za bardzo duży 
wkład w funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na 
jej ręce chciałbym złożyć podziękowania dla 
wszystkich kierowników referatów i pracow-
ników Urzędu Gminy, którzy codziennie mi 
pomagają. To wszystko, co się dzieje, to jest 
ich wielka praca i wielka zasługa. Chciałbym 
podziękować skarbnikowi pani Genowefie 
Miśkiewicz, naszemu mózgowi finansowe-
mu, za rozsądek i przewidywanie skutków – 
mówił wójt Grzegorz Maciejewski.
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Nowa remiza dla OSP w Kazimierzu Biskupim

Nowoczesna, na miarę naszych czasów
W IV kwartale tego roku planowane jest 

rozpoczęcie budowy nowej remizy OSP 
w Kazimierzu Biskupim. Na ten cel gmina 
otrzymała dofinasowanie z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w wysokości 2 000 000 zł. 
W skład strażnicy OSP wejdzie hala gara-
żowa, pomieszczenia administracyjne, sa-
nitarne i sala szkoleniowo – konferencyjna. 
Wybudowana zostanie także wieża wężowa, 
wiata grillowa, plac apelowy, droga dojaz-
dowa, parkingi, chodniki oraz plac trenin-
gowy.

Budynek strażnicy będzie obiektem wolno-
stojącym, niepodpiwniczonym, składającym 
się z hali garażowej z 4 stanowiskami dla samo-
chodów pożarniczych, warsztatem i magazy-
nem sprzętu ochrony dróg oddechowych. Po-
łączona z nią będzie dwukondygnacyjna część 
administracyjno-socjalna, w której w poziomie 
parteru przewidziano zaplecze sanitarne dla 
strażaków (umywalnie, szatnie odzieży wła-
snej oraz szatnie odzieży roboczej i ochronnej), 
pralnię, magazyn materiałów rezerwowych, 
siłownię i klatkę schodową z komunikacją, 
a w poziomie I piętra – 4 pomieszczenia biu-
rowe, zaplecze i pomieszczenie socjalne, salkę 
konferencyjną, pomieszczenia sanitarne oraz 
komunikację. Kolejnym elementem będzie 
parterowy łącznik pomiędzy częścią garażową 
a salą konferencyjną, zawierający w sobie ko-

tłownię, magazyn materiałów pędnych, schow-
ki porządkowe, pomieszczenia magazynowe 
na potrzeby sali szkoleniowo-konferencyjnej 
i pomieszczenie socjalne z sanitariatem dla 
pracowników zaplecza kuchennego. Następny 
segment to parterowa sala szkoleniowo-konfe-
rencyjna z zapleczem sanitarnym (WC damskie, 
WC męskie i WC dla osób niepełnosprawnych), 
z szatnią, zapleczem kuchennym, zmywalnią, 
pomieszczeniem magazynowym oraz komuni-
kacją. 

Przy budynku strażnicy zaprojektowano 
wolnostojącą wieżę wężową o wysokości 17,5 
m, stanowiącą odrębną budowlę, niepołączo-
ną z budynkiem strażnicy i służącą do suszenia 
węży strażackich. W wieży przewidziano dwu-
biegową klatkę schodową z pięcioma pozioma-
mi.

W środkowo-wschodniej części terenu dział-
ki przewidziano teren rekreacyjny, z którego 
będą mogły korzystać osoby znajdujące się 
w sali szkoleniowo-konferencyjnej. Uzupeł-
nieniem przestrzeni rekreacyjnej będzie wiata 
grillowa, pod którą przewiduje się ustawienie 
stołów i miejsc siedzących dla 25 osób. Przed 
budynkiem strażnicy przewidziano plac apelo-
wy, przy którym zaprojektowano dwa maszty 
flagowe o wysokości 10 m każdy. Wykonana 
zostanie także droga dojazdowa wraz z parkin-
gami. 
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„Rodzina – wartość i zadanie”

Wójt mówił o międzypokoleniowej integracji
Z inicjatywy wojewody wielkopolskie-

go Michała Zielińskiego oraz Rady Rodziny 
działającej przy wojewodzie wielkopolskim 
odbyła się wideokonferencja z samorządow-
cami „Rodzina - wartość i zadanie”. Wśród 
samorządowców opowiadających o polity-
ce prorodzinnej był Grzegorz Maciejewski, 
wójt gminy Kazimierz Biskupi.

W konferencji – ze względu na pandemię 
odbywającej się on-line –  udział wzięli człon-
kowie Rady Rodziny: prof. Michał Michalski  – 
prezes Fundacji Instytutu Wiedzy o Rodzinie 
i Społeczeństwie, Elżbieta Lachman – członek 
Fundacji, Redaktor Naczelna Polskiego Forum 
Rodziców, Szymon Wytykowski – reprezentu-
jący Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Jacek 
Sommerfeld –  pełnomocnik Wojewody Wiel-
kopolskiego ds. Rodziny. 

Samorządowców z naszego województwa 
reprezentowali Monika Piotrowska – zastępca 
wójta gminy Czarnków, Adam Lewandowski – burmistrz Śremu oraz Grzegorz Maciejewski – wójt 
gminy Kazimierz Biskupi. 

Grzegorz Maciejewski mówił o powstaniu w naszej gminie żłobka i domu seniora. Wspominał 
o doskonałej międzypokoleniowej integracji, jaka ma miejsce w budynku po byłym gimnazjum.
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Carving - sztuka dekorowania warzyw i owoców

Głuszec z dyni i dążenie do perfekcji

Warsztaty carvingu realizowane były 
w ramach projektu współpracy pn. „Gotowa-
nie Atrakcją Regionu”. Łukasz Szewczyk i Daniel 
Bewko – specjaliści w dziedzinie carvingu – za-
poznali uczestników warsztatu z historią carvin-
gu oraz przybliżyli techniki i rodzaje cięć wraz 
z omówieniem niezbędnych narzędzi. Najcie-
kawszą częścią spotkań były jednak ćwiczenia 
i własnoręcznie wykonywane ozdoby.

W zajęciach brali także udział przedstawi-
ciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej 
gminy. Daniel Bewko – mistrz Polski w carvingu 
i brązowy medalista Międzynarodowej Olim-
piady Kulinarnej IKA zdradzał paniom i panom 
tajniki sztuki wycinania z warzyw i owoców. 
– Zainteresowałem się carvingiem w tech-
nikum. Tam mój nauczyciel – Piotr, a teraz 
przyjaciel, nauczył mnie sztuki rzeźbienia 
w warzywach i owocach. Na pewno na po-
czątku nie miałem cierpliwości. Dopiero 
później, z czasem, zaczęło mnie to wyciszać, 
uspokajać – opowiada Daniel Bewko.

Carving wywodzi się z Azji, ale w Polsce ta 
sztuka staje się coraz bardziej popularna. – Je-
steśmy w czołówce – przyznaje Mistrz Polski. 

A od czego powinno się zacząć sztukę rzeź-
bienia w warzywach i owocach? – Najłatwiej 
jest robić podstawowe nacięcia, różne małe 

Carving - sztuka dekorowania warzyw i owoców, czy sztuka rzeźbienia? O tym mogli się 
przekonać uczestnicy pierwszych warsztatów zorganizowanych przez LGD „MIĘDZY LUDŹ-
MI I JEZIORAMI” w ramach projektu współpracy GAR. 

kwiatki w rzodkiewkach, cebuli. Później 
można zabrać się za większe: kalarepy, rzod-
kwie, jabłka. Najbardziej popularny jest ar-
buz, potem dynia - tłumaczy Daniel Bewko. 
– Najwięcej wyobraźni i pracowitości wy-
magają  rzeźby przestrzenne. W 2018 roku 
wyrzeźbiłem smoka z dyni, który wychodził 
z arbuza. Tematem pracy była Azja. Potem 
była łąka z kwiatów, na której siedział duży 
motyl wyrzeźbiony z arbuza. Pierwsze miej-
sce w Pucharze Polski otrzymałem za głusz-
ca z dyni, który stał na arbuzie. Potem był 
2020 rok i olimpiada kulinarna IKA, a tam 
brązowy medal za ptaka wyrzeźbionego 
z brokułu, usadzonego na dyni, był jeszcze 
melon z różą i w nią był wbity, jakby pił z niej 

koliber – opowiada 
pan Daniel. 

Pomysłów jest 
bardzo dużo. Kiedyś 
mistrzowi marzy się 
postać, może Matka 
Natura. Daniel Bewko 
przyznaje, że warsz-
taty carvingu są coraz 
bardziej popularne. 
A mistrzowi należy 
życzyć… dążenia do 
perfekcji.
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WSPOMNIENIE

Lekarz, dla którego najważniejszą zapłatą było zdrowie i życie człowieka – cz. 4

Mając 79 lat wciąż leczył ludzi
Wśród spowodowanego II Wojną Światową 

powszechnego zdziczenia, załamania ideałów i 
wiary, nadal żyło wielu, którzy nie utracili czło-
wieczeństwa. Takim był Doktor Nepomucen 
Godlewski.

Początek wojny był strasznym ciosem dla dra 
Godlewskiego. 12 września 1939 r. pod Zgierzem, 
w wyniku odniesionych ran zmarł jego jedyny syn 
– ppor. inż. Władysław Godlewski. Dzięki pomocy 
przyjaciół Doktorowi udało się przetransportować 
i pochować ciało na cmentarzu parafialnym w Do-
brosołowie. 

Okupacja przyniosła kolejne tragedie. Na skutek 
wyrzucenia z majątku przez Niemców w roku 1940 
Godlewski zamieszkał z rodziną na plebanii w po-
bliskim Dobrosołowie, gdzie córka Maria prowadzi-
ła własny gabinet stomatologiczny. Z kolei w roku 
1943, wyniszczona pracą przymusową zmarła na 
szkarlatynę najmłodsza córka - Wanda.

Mimo nieprzychylnego losu Doktor nie porzu-
cił idei, które określały jego postępowanie i moty-
wowały do działania. Pomimo ciężkich warunków 
materialnych, będąc jedynym polskim lekarzem w 
okolicy, leczył za darmo ubogich okolicznych miesz-
kańców. Nie bacząc na wiek i pogodę jeździł dwa 
razy w tygodniu do Kazimierza Biskupiego, gdzie 
w mieszkaniu państwa Jarzyńskich przyjmował pa-
cjentów. 

Z narażeniem życia dr Godlewski wspierał, wraz 
z rodziną, miejscową organizację AK. Podczas wizyt 
lekarskich przekazywał zaufanym osobom nielegal-
ne informacje, ulotki i gazetki. Przez cały okres oku-
pacji dużą część pieniędzy przeznaczał dla ubogich 
oraz na paczki dla jeńców wojennych, więźniów 
obozów koncentracyjnych, przesiedlonych i cywili 
zmuszonych do opuszczenia Warszawy po powsta-
niu warszawskim.

Opuszczenie przez Niemców gminy Kazimierz 
Biskupi nie poprawiło sytuacji bytowej Godlew-
skich. Ich majątek Cząstków został przejęty przez 
powojenną administrację na podstawie Dekretu 
PKWN, a status Doktora Godlewskiego zmienił się 
z właściciela na dzierżawcę. W późniejszym okresie 
majątek został rozparcelowany pomiędzy miejsco-
wą ludność...

Wojenne koleje nie załamały Doktora. Przez cały 
czas aktywnie działał społecznie, a 24 kwietnia 1945 
r. został ponownie wybrany prezesem OSP Dobro-
sołowo. Nadal, nieprzerwanie do ostatnich dni ży-

cia, pełnił posługę medyczną na rzecz Polaków, ale 
także żołnierzy radzieckich stacjonujących w okoli-
cach. Niestety, z powodu ciężkiej choroby trafił do 
szpitala w Koninie, gdzie mimo troskliwej opieki, 
zmarł 22 maja 1945 r. po ponad 55 latach ofiarnej 
służby lekarskiej. 

Rodzina, dzięki pomocy finansowej udzielonej 
przez dra Pałysa z Konina, mogła godnie pochować 
zmarłego. Uroczysty pogrzeb Dra Godlewskiego 
odbył się na cmentarzu w Dobrosołowie, gdzie że-
gnali go licznie zgromadzeni pacjenci, pracownicy i 
przyjaciele, a jego grób został pokryty wiązankami 
kwiatów i wieńcami. Na pogrzeb przybył z Kazimie-
rza Biskupiego radziecki odział, który na cześć zmar-
łego oddał honory wojskowe. 

Dowód wdzięczności ze strony lokalnych miesz-
kańców, w postaci zaproszenia wdowy z córkami do 
zamieszkania we dworze w Cząstkowie skierowany 
na jej ręce 11 czerwca 1945 przez wójta gminy Stani-
sława Radeckiego za aprobatą Komitetu Cząstkowa, 
nie mógł być w ówczesnych warunkach politycz-
nych zrealizowany, choć tylko nieliczni mieszkańcy 
Cząstkowa byli temu powrotowi przeciwni.

Drodzy Czytelnicy, pamiętajmy o tym niezwy-
kłym Doktorze, ziemianinie, patriocie, organiczni-
ku, społeczniku i dobrym człowieku, jakim był Jan 
Nepomucen Godlewski herbu Gozdawa z Cząstko-
wa…

Łukasz Rewers

Źródła:
- Janina Leskiewiczowa (red.): ”Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny. Część 3”, 1996, Warszawa, Wydawnictwo DiG, str. 53-57. 
(ISBN 83-8549-60-4);
- Zbigniew Chodyła (red.), „Dzieje Kazimierza Biskupiego”, 2001 r., Konin, Wyd. „Aspeks”, str. 179;
Jan Godlewski (1947): ”Wspomnienie pośmiertne. Śp. Dr Nepomucen Godlewski”, Nowiny Lekarskie, nr 1;
- Kronika OSP Dobrosołowo;
- Relacje ustne Kazimierza Kłosowiaka z Dobrosołowa i Józefa Szczepańskiego z Kazimierza Biskupiego. Relacje zebrał Łukasz Rewers 
(2021);
- Archiwum rodzinne prof. dr. hab. Zygmunta Vetulaniego (wnuka dra Nepomucena Godlewskiego).

Fot. Boże Narodzenie 1928 r. w Cząstkowie. Od góry, od 
lewej: Jadwiga Godlewska, żona Nepomucena, jej matka, 
Aleksandra Porowska, najmłodsza z rodzeństwa God-
lewskich, Wanda; z dołu, od lewej pozostałe rodzeństwo: 
Maria, Władysław i Aleksandra Godlewscy.
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Jubileusz pożycia małżeńskiego

Przetrwali życiowe zawieruchy
22 pary z terenu gminy Kazimierz Biskupi 

obchodziły w 2020 roku jubileusze małżeń-
skie. Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią spotkanie z nimi, złożenia gra-
tulacji i przekazanie medali było możliwe 
dopiero w tym roku.

Nowa rzeczywistość, w której znajdujemy się 
od marca ubiegłego roku wymusiła na nas za-
sady, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. 
Epidemia koronawirusa i obostrzenia z niej wy-
nikające sprawiły, że Jubileusz Pożycia Małżeń-
skiego za 2020 rok  musiał zostać przesunięty.

1 czerwca, w wyjątkowej uroczystości wziął 
udział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Ka-
zimierz Biskupi, Barbara Łechtańska, sekretarz 
gminy, Arkadiusz Mielcarek, przewodniczą-
cy Rady Gminy Kazimierz Biskupi oraz księża: 
Edmund Michalski, rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny, 
Sławomir Polaszek, wikariusz parafii Świętego 
Marcina z Tours, Dariusz Macioszek, proboszcz 
parafii Świętego Jakuba w Dobrosołowie, Jan 
Kozłowicz, proboszcz parafii Świętego Alberta 
Chmielowskiego w Posadzie.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły 
22 pary. 14 z nich świętowało Złote Gody (50 
lat), siedem – Diamentowe Gody (60 lat), a jed-
na para doczekała Żelaznych Godów (65 lat).  

– Jubileusz Pożycia Małżeńskiego - to nie-
zwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, 
ale również dla ich rodzin. To symbol miłości 
i wierności małżeńskiej. Prawdziwe, zgodne 
i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach 
zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję 
i szacunek – podkreślała Elżbieta Kulczak, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kazimierzu 
Biskupim podczas uroczystości.

Wójt Grzegorz Maciejewski wręczył parom 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie.  – Medal ten jest szczególny. Otrzymu-
je go bowiem dwoje ludzi, których wspólne 
rodzinne życie jest powodem do dumy 
i radości dla najbliższych, a także wzorem 
i przykładem lojalności i wierności. To także 
wyraz wdzięczności nas wszystkich za Wasz 
codzienny trud, za siłę w pokonywaniu prze-
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ciwności losu, za wspieranie się wza-
jemne w realizacji małżeńskiej przy-
sięgi – mówił wójt Maciejewski.

Słowa uznania do jubilatów skierował 
również Arkadiusz Mielcarek, przewod-
niczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi. 
– Dziękuję Wam za Wasz trwały zwią-
zek dwojga wspierających się wiernie 
ludzi, za Wasze starania i pracę. Za Wa-
szą miłość i szacunek okazywany sobie 
nawzajem – mówił.

Po części oficjalnej dla jubilatów za-
grała Grupa Biesiadna „Retro” działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kazi-
mierzu Biskupim.

Złote Gody ( 50 lat)
1.Państwo Cecylia i Kazimierz Brzezińscy 
2.Państwo Teresa i Wojciech Dobrychłop
3.Państwo Anna i Michał Jasiakowie
4.Państwo Jadwiga i Jerzy Konopaccy
5.Państwo Mirosława i Roman Kozłowscy 
6.Państwo Anna i Grzegorz Krancowie
7.Państwo Zenobia i Piotr Krzewińscy
8.Państwo Aleksandra i Władysław Mieczkowscy
9.Państwo Regina i Maksymilian Ostajewscy
10.Państwo Barbara i Wacław Smorawscy
11.Państwo Helena i Józef  Skowrońscy
12.Państwo Jolanta i Maciej Słowińscy
13.Państwo Barbara i Wacław Włodarczykowie
14.Państwo Irena i Andrzej Ziemniarscy

Diamentowe Gody ( 60 lat)
1. Państwo Eugenia i Ryszard Śliwczyńscy
2.Państwo Stefania i Andrzej Czajkowscy
3.Państwo Anna i Józef  Kwiatkowscy
4.Państwo Zofia i Stanisław Marciniakowie
5.Państwo Maria i Stanisław Żakowie
6.Państwo Barbara i Eugeniusz Lipińscy
7.Państwo Stanisława i Gabriel Lewandowscy

Żelazne Gody (65 rocznicę  Pożycia Małżeńskiego) 
1. Państwo Maria i Stanisław Grymuzowie
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100 lat Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim

Odpust i piknik na jubileusz

Pierwszym domem był Wieluń od 21 mar-
ca 1921 roku. Z racji szybko rosnącej liczby 
uczniów, zgromadzeniu były potrzebne kolej-
ne domy. Dlatego Kazimierz Biskupi, a później 
Górka Klasztorna trafiły pod opiekę Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Kiedy klasztor w Kazimierz Bi-
skupim stał się naszym domem, pierwszym 
przełożonym był ks. Antoni Kuczera MSF. Świą-
tynia była w opłakanym stanie, ale rektor tego 
domu wraz z przybyłymi z Niemiec studentami 
doprowadził go do stanu używalności.

Za zgodą księdza generała utworzono 
w klasztorze kazimierskim centrum oświatowe, 
które nazywało się Collegium Casimirianum. Za-
kupiono również maszynę drukarską, aby uru-
chomić drukarnię i drukować „Posłańca Świętej 
Rodziny”. Pierwszy drukowany w Polsce „Posła-
niec” ukazał się w lutym 1922 roku. Ksiądz gene-
rał wyznaczył dwóch kapłanów: Karola Mullera 
i Alfonsa Niedermanna, aby pomagali w kształ-
ceniu studentów i uczniów.

Kiedy Misjonarze Świętej Rodziny posiadali 
trzy swoje domy na terenie Polski, trzeba było 
prężnie się rozwijać. Z roku na rok przybywało 
w Kazimierzu uczniów i kleryków. W roku 1925 
na mocy decyzji ks. Generała, seminarium ze 
wszystkimi klerykami oraz wydawnictwo prze-
niesiono do Górki Klasztornej. Od tej pory w Ka-
zimierzu funkcjonowała tylko szkoła apostolska.

W czasie II wojny światowej do Kazimierza Bi-
skupiego wkroczyli Niemcy i zajęli klasztor, który 
zamienili na tymczasowy obóz. Z województwa 
poznańskiego przywieziono ponad 50 księży. 
Z tą chwilą rozpoczęła się gehenna polskich 
kapłanów – męczenników. W pierwszej poło-
wie roku 1940 wywieziono księży do Dachau, 
a braciom zakonnym kazano opuścić klasztor, 
byli zmuszeni pracować w gospodarstwach rol-
nych. Kościół i klasztor na cały okres wojny za-
mieniono na spichlerz. W czasie prac nad prze-
kształceniem kościoła w magazyn, mieszkańcy 
Kazimierza osłonili ołtarze deskami, ocalając je 
od zniszczenia. 

Pod koniec wojny do wyzwolonego już Ka-
zimierza przybył, z polecenia ks. Antoniego 
Kuczery MSF, ks. Tadeusz Dusza MSF, który miał 
zająć się organizacją życia w klasztorze. Począt-
kowo zamieszkał w prywatnym domu, ponie-
waż klasztor był zajęty przez Rosjan. 

W maju 1950 roku postanowiono, że klasz-
tor kazimierski będzie domem nowicjackim. 
W związku z tym pierwszym powojennym rek-
torem domu zakonnego w Kazimierzu został ks. 
Stanisław Walczak MSF. W 1956 roku przeniesio-
no do Kazimierza Biskupiego kursy filozoficzne. 
Dnia 1 lutego 1965 roku została podjęta decyzja 
o wpisanie całego zespołu klasztornego do reje-
stru zabytków. Z dniem 1 września 1967 roku do 
tego właśnie domu przeniesiono seminarium 
z Bąblina. Od tego momentu, nieprzerwanie, 
dom zakonny w Kazimierzu Biskupim jest siedzi-
bą Wyższego Seminarium Duchownego Misjo-
narzy Świętej Rodziny. 

Obecnie rektorem jest ks. Edmund Michalski 
MSF, który wraz z całą wspólnotą domu zakon-
nego w Kazimierzu Biskupim zaprasza wszyst-
kich mieszkańców tejże miejscowości na odpust 
św. Jana Chrzciciela. W sobotę – 26 czerwca 
- uroczyste nieszpory, a w niedzielę Msza św. 
odpustowa o 9:30, a od 15:00 piknik na terenie 
klasztoru.

kl. Przemysław Kubera MSF

Dnia 22 sierpnia 1921 roku klasztor pobernardyński w Kazimierzu Biskupim za zgodą ks. 
bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i za staraniem się przez ojca generała Anto-
niego Trampe został objęty przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Był to drugi dom jaki objęło 
zgromadzenie. 
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Zachęcamy do szczepień!
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KĄCIK KULINARNY

Pikantna zupa i ryba w śmietanie

Składniki:
• bulion (doskonale się 

nadaje niedzielny rosół)
• czosnek
• cebula
• dynia

Co króluje na stole Arkadiusza Mielcarka, przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Bi-
skupi? Jak przyznaje przewodniczący sam jest specjalistą od ryb, a w sezonie „dyniowym” 
uwielbiają zupę dyniową, której podstawą jest niedzielny rosół.

Przygotowanie:
• Wyjmujemy warzywa z bulionu lub resztek z niedzielnego rosołu. Bulion odcedzamy, przecieramy 
przez sito, a warzywa miksujemy. 
• Dodajemy zmiksowaną dynię, a gdy jest jej zbyt mało to również ugotowane ziemniaki.
• Dodajemy podsmażoną cebulę, potem czosnek. Doprawiamy do smaku, gotujemy.
• Podajemy z kleksem ze śmietany i pestkami dyni lub słonecznika

PIKANTNA ZUPA 
DYNIOWA GRAŻYNKI

Pomysł na obiad od przewodniczącego

Składniki:
• karp pokrojony na kawałki
• cebula
• przyprawa do ryb
• śmietana 18 proc.

Wykonanie:
• Rybę doprawiamy ulubionymi przyprawami: 
solą, pieprzem, majerankiem, posypujemy nie-
wielką ilością pokrojonej cebuli i zostawiamy w 
lodówce na dwa dni
• Pokrojone kawałki karpia smażymy z dwóch 
stron
• Podsmażamy cebulę

KARP PRZEWODNICZĄCEGO

• W rondlu kładziemy na zmianę: karp, cebula, 
karp, cebula. Całość zalewamy śmietaną. Trzy-
mamy na wolnym ogniu kilkanaście minut 
• Przekładamy do naczynia, delikatnie podgrze-
wamy przed podaniem

• przyprawy: papryka – 
słodka i chili, pieprz, 
sól

• ziemniaki
• śmietana
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Dewiza Prezesa PGKiM Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

Budowa potencjału na przyszłość 
Podstawowym celem działalności spółki 

jest jak najlepsze wykonywanie powierzo-
nych zadań własnych gminy w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzenia ścieków, a także selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych od mieszkańców. 

Z zadań tych spółka wywiązuje się bardzo 
dobrze, o czym świadczą uzyskiwane wyniki fi-
nansowe, jak i pozytywne opinie osób korzysta-
jących z jej usług. Prezes Romuald Starczewski 
objął spółkę w połowie 2019 roku i od razu po-
stawił (wspólnie z władzami gminy) przed nią 
jasny cel: zniwelować stratę z lat ubiegłych, któ-
ra na koniec 2018 roku wynosiła blisko 640 000 
złotych. Zadanie to realizuje z powodzeniem, 
bo już na koniec 2020 roku strata wyniosła ok. 
370 000 złotych. Biorąc pod uwagę skuteczność 
w pozyskiwaniu kolejnych zleceniodawców jest 
kwestią czasu (2-3 lata), by ciężar z przeszłości 
nie stanowił już problemu.

 Kwestie finansowe to nie jedyne wyzwanie 
dla obecnych władz spółki. Widać wyraźnie, że 
postawiono w niej na budowanie potencja-
łu ludzkiego i majątkowego na przyszłość, by 
jak najlepiej wykonywać powierzone zadania. 
Jeszcze na koniec 2018 roku wartość aktywów 
trwałych wyniosła prawie 840 000 zł, a już na 

koniec roku blisko 1 020 000 zł – wzrost o po-
nad 21%. Dotyczy to przede wszystkim zaku-
pu urządzeń technicznych,  maszyn i środków 
transportu. W samym tylko 2020 roku pozyska-
no trzy samochody dostawcze do 3,5 t, ciągnik 
John Deer 6830, nową śmieciarkę marki Volvo, 
zamiatarkę czy koparko-ładowarkę Case. Do 
powyższych zakupów spółka wykorzystuje 
nie tylko środki własne, ale korzysta chociażby 
z usług leasingowych.

Jak podkreśla prezes Starczewski nowocze-
sny sprzęt jest potrzebny, ale najważniejszą 
wartością firmy są ludzie, na których zawsze 
może liczyć. Niespełna 50-osobowa ekipa z po-
wodzeniem realizuje szeroki zakres zadań. Do-
bra współpraca z władzami gminy gwarantuje 
nie tylko bieżące prowadzenie działalności, ale 
również stabilną przyszłość. Próżno pytać pre-
zesa spółki o satysfakcję z dobrze wykonanej 
roboty, bo po prostu trudno go spotkać w biu-
rze. Zazwyczaj można go zobaczyć tam, gdzie 
pracują jego ludzie, na froncie robót. 

A więc krótkie podsumowanie: stabilna sy-
tuacja finansowa, inwestowanie w potencjał 
produkcyjny oraz poszerzanie zakresu świad-
czonych usług – oto dzisiejszy obraz PGKiM Sp. 
z o.o. w Kazimierzu Biskupim.   
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Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na i spisz się!

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

Ja już się spisałem

SZANOWNI MIESZKAŃCY Z GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 

2021 roku. 

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
- dane osobowe: nazwisko, imię, PESEL, płeć, data uro-
dzenia,
- adres zamieszkania w dniu 31 marca 2021 r. o godzi-
nie 24:00,
- stan cywilny,
- kraj urodzenia,
- kraj posiadanego obywatelstwa,
- bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, 
bezrobotni, bierni zawodowo,
- lokalizacja miejsca pracy,
- rodzaj działalności zakładu pracy,
- zawód wykonywany,
- status zatrudnienia,
- wymiar czasu pracy,
- rodzaj źródła utrzymania osób,
- rodzaje pobieranych świadczeń,
- poziom wykształcenia,
- samoocena niepełnosprawności,
- prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub nie-
zdolności do pracy,
- stopień niepełnosprawności,
- grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywa-
niu codziennych czynności,
- okres zamieszkania w obecnej miejscowości,
- miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju,
- miejsce zamieszkania rok przed spisem,
- fakt przebywania kiedykolwiek za granicą,
- rok przyjazdu / powrotu do Polski,
- miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób prze-
bywających kiedykolwiek za granicą),
- kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób prze-
bywających czasowo za granicą),
- narodowość – przynależność narodowa lub etniczna,
- język, którym posługują się osoby w kontaktach do-
mowych,
- wyznanie – przynależność do wyznania religijnego,
- stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodar-
stwa domowego,
- tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowa-
nego mieszkania,

- rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,
- stan zamieszkania mieszkania,
- własność mieszkania,
- liczba osób w mieszkaniu,
- powierzchnia użytkowa mieszkania,
- liczba izb w mieszkaniu,
- wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-
-sanitarne,
- rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszka-
nia,
- tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez go-
spodarstwo domowe,
- rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie,
- stan zamieszkania budynku, 
- wyposażenie budynku w urządzenia techniczne,
- powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku,
- liczba izb w budynku,
- własność budynku,
- liczba mieszkań w budynku,
- rok wybudowania budynku,
 
Celem sprawnego przeprowadzenia spisu proszę 
o wcześniejsze przygotowanie danych, które pozwolą 
Państwu udzielić odpowiedzi w powyższych katego-
riach.
Jednocześnie przypominam, że Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.

Jeśli nie spisałeś się jeszcze przez internet lub na 
infolinii może zadzwonić do Ciebie rachmistrz spi-
sowy z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii 
spisowej 22 279 99 99.

 PAMIĘTAJ, że aż do odwołania rachmistrzowie nie 
będą odwiedzać respondentów w domach.        

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

   /-/   Grzegorz Maciejewski
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Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele 
i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wynika on z ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel oraz zarządca nieruchomości będzie miał 
obowiązek składania deklaracji dotyczącej emisyjności budynków do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków. Właściciele budynków nowopowstałych mają 14 dni 
na złożenie deklaracji, zaś budynki już istniejące 12 miesięcy tj. do 30.06.2022 
roku.

 Mieszkańcy mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budynków i lokali 
mieszkalnych oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych. Dokument można złożyć 
w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim , Budynek B, 
pokój nr. 1, bądź wysłać listem na adres urzędu ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz 
Biskupi, bądź za pomocą systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (forma dostępna będzie od 1 lipca 2021r.). Szczegółowych informacji 
udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 63 244 77 36). Obowiązek 
złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku, lokalu i 
ciąży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy. Wszystkie niezbędne informacje 
o obowiązku znajdują się na stronie internetowej http://bip.kazimierz-biskupi.pl w 
zakładce Ochrona Środowiska/ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Głównym celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności jest poprawa kom-
fortu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza tzn. likwidację głównej 
przyczyny zanieczyszczeń- emisji substancji powodujących smog. Zgodnie z ustawą 

o termomodernizacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć poszczególne informacje:
• imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku oraz adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby,
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło spalania paliw,
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
• adres e-mail (opcjonalnie),
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł 

ciepła i źródeł spalania spalin oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich pali-
wach.

Zgodnie z art. 72h o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą 
być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji.  

Obowiązek zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków
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Komunikat
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim informuje 

Odbiorców, że od dnia 23.06.2021 r. do 10.06.2024 r. na podstawie przepisów art. 24b ust.1, art. 24c ust. 2, 
art. 27a ust. 1 i 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 735).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Decyzją 
PO.RZT.70.83.2021/D/MZ z dnia 31 maja 2021 r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Kazimierz Biskupi.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, gdyż w Przedsiębior-
stwie stosuje się jednolity okres rozliczeniowy dla wszystkich odbiorców usług.

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m3 wody i ścieków oraz stawek stałych 
opłat abonamentowych na okres 3 lat, tj. od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 10 czerwca 2024 r. kształtuje 
się w następujący sposób (w złotych, netto , brutto ):
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