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MOIM ZDANIEM

Połowa wakacji za nami. Zapytaliśmy młodych mieszkańców Kazimierza Biskupiego,
jak im upływa czas wolny od szkoły.

Maja
Pierwszy miesiąc wakacji spędziłam w domu.
W sierpniu wyjeżdżam z rodzicami w góry. Teraz wychodzę z koleżankami, spotykamy się,
chodzimy na spacery. Jak jest ładna pogoda,
to kąpię się w basenie. Chętnie też biorę udział
w różnych imprezach, tak jak ta organizowana
w parku. Jeździłam już autami zdalnie sterowanymi. Bardzo mi się podobało.

Nadia
Ja często jeżdżę do babci w trakcie wakacji.
Babcia mieszka w Mikorzynie, blisko jeziora.
Chodzimy się kąpać, odpoczywamy. Teraz wyjeżdżam z rodzicami pod namiot, do Przyjezierza. Na pewno będzie bardzo miło. A gdy jestem w domu wychodzę z koleżankami, jeżdżę
na rowerze, często chodzę z mamą na działki.
Aktywnie spędzam czas.

Wsparcie z WRPO

Rozwój elektronicznego
systemu obsługi

Gmina Kazimierz Biskupi pozyskała środki na rozwój elektronicznego systemu obsługi
obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania gminy.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia
elektronicznych systemów, zakup licencji, prace wdrożeniowo-szkoleniowe, utworzenie formularzy e-usług, budowę portalu e-cyfrowe usługi dl jednostek organizacyjnych gminy, dostawę BIP
dla jednostek organizacyjnych, czy modernizację portalu podatnika.
Całkowita wartość projektu to 1 019 546,01 zł z czego dofinasowanie wynosi 866 614,11
zł (85% całości projektu). Dofinasowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 –2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi”.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy

Prace już trwają
Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Wierzchy. Prace są wykonywane na odcinku o długości prawie kilometra.
W ramach tej inwestycji planuje się
wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni
z 4 metrów do 5 metrów. Na całości drogi
zostanie wykonana
nowa nawierzchnia
z betonu asfaltowego, a pobocza
utwardzone zostaną
kruszywem. Przebudowa obejmie odcinek o długości 967
metrów.
Realizacja tej inwestycji
poprawi
komfort
dojazdu

mieszkańców do ich nieruchomości ale także
usprawni bezpośrednie połącznie naszej gminy
z powiatem słupeckim. Koszt przebudowy drogi
to 329 439,99 zł.
Wykonawcą robót jest Firma Budowlano –
Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Pyzdry.

Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie

Mieszkańcy przyłączą się do sieci
Rozpoczęto prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej
przy ul. Wiśniowej w miejscowości Władzimirów.
Zakres robót obejmuje budowę kolektora fi 200 na długości
206 metrów oraz budowę 15 przyłączy o łącznej długości 143 metry.
Ta inwestycja na pewno będzie
miała pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie
zanieczyszczeń wprowadzanych
do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z Kazimierza Biskupiego. Wartość inwestycji
to 148 716 zł.
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Piknikowe punkty szczepień

Przyjeżdżają do nas z całej Wielkopolski
Przez dwa miesiące wakacji na terenie naszej gminy działają Piknikowe Punkty Szczepień. Bez rejestracji
można się zaszczepić jednodawkową
szczepionką Johnson&Johnson. Korzystają z tego mieszkańcy z całej
Wielkopolski.
Po raz pierwszy Piknikowy Punkt
Szczepień został uruchomiony podczas
pikniku w Posadzie. Już godzinę przed
otwarciem punktu chętni ustawiali się
w kolejce. W sumie zaszczepiono ponad
200 osób, a wśród wszystkich rozlosowano cenne nagrody. – Bardzo się cieszę,

Kozarzewek
że w naszej gminie jest prowadzona taka
akcja. Przyjeżdżają do nas nie tylko osoby
z Kazimierza Biskupiego i okolic, ale mieliśmy
pana z Pleszewa, Kalisza i dalszych zakątków
Wielkopolski. Są też osoby pracujące za granicą, które akurat w tym czasie są w Polsce
– mówi Bożena Janicka, kierownik NZOZ w Kazimierzu Biskupim.
Szczepienia i losowanie atrakcyjnych nagród
odbywały się także w trakcie pikniku sołeckiego
w Kozarzewku i Biesiady Szewskiej w Kazimierzu Biskupim. Kolejne zaplanowane są podczas
Pikniku Sołeckiego w Dobrosołowie i dożynek
w Kazimierzu Biskupim.

Posada

Przyjdź i się zaszczep!
PIKNIKOWY
PUNKT SZCZEPIEŃ
Gdzie i kiedy?
• 14 sierpnia - Szkoła Podstawowa w Dobrosołowie od godz. 16.00 do 18.00
• 29 sierpnia – Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim od godz. 16.00 do 18.00
Nie trzeba się wcześniej rejestrować!
Szczepionka firmy Johnson&Johnson
Wśród osób zaszczepionych rozlosujemy cenne nagrody :)
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Spotkał się wiernymi i zakonnikami

Biskup włocławski odwiedził gminę

Biskup Krzysztof Wętkowski, ordynariusz
diecezji włocławskiej odwiedził gminę Kazimierz Biskupi. Biskup spotkał się z wójtem
Grzegorzem Maciejewskim, a później odwiedził obiekty sakralne na terenie gminy.
To była pierwsza wizyta niedawno wybranego
biskupa włocławskiego
na terenie naszej gminy.
Biskup Wętkowski przyjechał na zaproszenie wójta
gminy Kazimierz Biskupi
Grzegorza Maciejewskiego oraz proboszcza parafii p.w. św. Marcina z Tours
– ks. Michała Drewniackiego.
Ordynariusz swoją wizytę rozpoczął od odwiedzin w Urzędzie Gminy.
Potem pojechał do Bieniszewa, do klasztoru kamedułów.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie
w klasztorze i seminarium zgromadzenia księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu
Biskupim, a później w kościele parafialnym pw.
Św. Marcina z Tours.
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Uroczysta gala w GOK

Stypendia dla najlepszych

Wójt gminy Kazimierz Biskupi
uroczyście wręczył stypendia najlepszym uczniom uczęszczającym
do szkół na terenie gminy Kazimierz
Biskupi. Wyróżniono również najlepszych sportowców. Uroczystość
miała miejsce w Gminnym Ośrodku
Kultury.
W tym roku w gronie stypendystów, czyli uczniów mających na świadectwie średnią 5,0 i wyższą, znalazło się prawie sto osób. W związku
z panującą pandemią i ograniczeniami na uroczyste wręczenie zaproszono tylko tych z najwyższą średnią z każdej
szkoły. – Serdecznie gratuluję przyznanego
stypendium. W tym wyjątkowym i nie ma co
ukrywać, że trudnym roku szkolnym, osiągnęliście bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Potrafiliście odnaleźć się w nowej
rzeczywistości i jestem przekonany, że pomimo wielu przeszkód, w doskonały sposób
przyswoiliście przekazywaną Wam przez
nauczycieli wiedzę. Znaleźliście się w gronie „najlepszych z najlepszych”. To przede
wszystkim Wasz ogromny sukces, ale jest on
możliwy dzięki wsparciu Waszych rodziców
i nauczycieli. Drodzy uczniowie, niech to
wyróżnienie będzie motywacją do dalszego

Gala wręczenia stypendiów zgromadziła w GOK najlepszych uczniów z terenu całej gminy.

zdobywania wiedzy i kolejnych sukcesów mówił wójt Grzegorz Maciejewski.
– Mam nadzieję, że otrzymane stypendium stanie się impulsem do dalszych poszukiwań, odkrywania w sobie kolejnych
talentów i umożliwi spełnienie marzeń – dodał Arkadiusz Mielcarek, przewodniczący Rady
Gminy Kazimierz Biskupi.
Rodzice stypendystów otrzymali listy gratulacyjne. Wyróżniono także wychowawców stypendystów. Po oficjalnej części odbył się recital
Gabrieli Bobrowskiej z konińskiej Szkoły Wokalno - Aktorskiej FAMA.

Maria Makowska, absolwentka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kazimierzu Biskupim, uzyskała na świadectwie średnią 6,0.
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Darmowe zajęcia w czwartki

Moc atrakcji w trakcie wakacji

W trakcie wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprosił najmłodszych mieszkańców gminy do parku w Kazimierzu Biskupim.
Co dwa tygodnie w parku przygotowano
dla dzieci wiele atrakcji. Najpierw była laserowy

paintball, a dwa tygodnie później – zabawa autami zdalnie sterowanymi. Do tego najmłodsi
mogli skorzystać z darmowych dmuchańców
i animacji.
Przez kilka godzin nie brakowało chętnych
na wspólną zabawę. W sierpniu również przygotowaliśmy wiele niespodzianek dla dzieci.
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Poseł Czarnecki odwiedził gminę Kazimierz Biskupi

Rządowe wsparcie dla gminnych inwestycji

– Nas, posłów, bardzo cieszą inwestycje
realizowane przez gminy. Gmina Kazimierz
Biskupi jest doskonałym przykładem na to,
w jaki sposób można właściwie wykorzystać
wsparcie rządu – mówił poseł Witold Czarnecki, prezes Zarządu Okręgowego PiS –
Okręg Konin.
Spotkanie w Kazimierzu Biskupim było jedną z pierwszych wizyt posła Witolda Czarneckiego po zniesieniu obostrzeń związanych
z pandemią. – Bardzo się cieszę, że mogłem
tutaj przyjechać. Oczywiście byłem w kontakcie z panem wójtem, wiedziałem o inwestycjach, ale inaczej jest wszystko zobaczyć
samemu – podkreślał poseł. Zwrócił również
uwagę na ogromne wsparcie rządu skierowane w stronę samorządów. – Robimy wszystko,
by wspomóc prezydentów, wójtów, burmistrzów – zapewniał Witold Czarnecki.
O tym, że gminy Kazimierz Biskupi nie byłoby stać na wiele inwestycji, gdyby nie wsparcie
rządu mówił również wójt Grzegorz Maciejewski. – Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy rządowych możemy zadbać o naszą
gminę w jeszcze lepszy sposób i realizować
wiele inwestycji, które poprawiają komfort
życia mieszkańców. Mam tu na myśli na przykład przebudowę ulicy Fredry i Norwida,
która zbliża się do końca, drogę w Kamienicy, na realizację której podpisałem umowę
z wykonawcą, czy rozpoczynające się niebawem prace związane z przebudową ul. Kasprowicza i Orkana, ale także budowę nowej
remizy OSP i rozbudowę przedszkola w Kazimierzu Biskupim, czy rewitalizację Pałacu
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w Posadzie. Cieszymy się bardzo z tych dofinansowań – mówił wójt Grzegorz Maciejewski.
Jedną z realizowanych inwestycji, którą zobaczył poseł Witold Czarnecki, były przebudowane ulice Fredry i Norwida. – To kolejne prace
realizowane w Posadzie. Ta miejscowość coraz bardziej się rozwija, mamy coraz więcej
mieszkańców. Cieszę się, że dzięki rządowemu wsparciu pięknieją nasze ulice. Nie tylko
pięknieją, ale także stają się bezpieczniejsze
– mówił Arkadiusz Mielcarek, przewodniczący
Rady Gminy Kazimierz Biskupi.
Przebudowa ulicy Fredry i Norwida w miejscowości Posada objęła modernizację ulicy Fredry na odcinku 406 m i ulicy Norwida na długości 488 m. Zakres robót objął wykonanie
nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Dla wzmocnienia podłoża gruntowego
zastosowano wykonanie stabilizacji cementem.
Na przebudowywanych ulicach wybudowano obustronny chodnik oraz zjazdy z betonowej koski brukowej. Powstała także kanalizacja
deszczowa, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu pojazdów wykonano wyniesione przejścia dla pieszych, które pełnią także funkcję progów zwalniających.
Wartość inwestycji wynosi 2 398 241,58 zł
z czego kwota dofinansowania z Programu
Rządowego - Funduszu Dróg Samorządowych
wynosi 1 199 120,79 (50% kosztów kwalifikowanych).
To jedna z wielu inwestycji realizowanych
na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Warsztaty jubilerskie w GOK-u

Powstały wyjątkowe bransoletki
Wyjątkowe warsztaty jubilerskie odbyły
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Podczas spotkania dzieci zamieniły się w małych jubilerów i robiły kolorowe bransoletki.
Za nami pierwsze, z trzech zaplanowanych,
warsztaty jubilerskie. W trakcie spotkania dzieci, pod okiem pani Marty z Daruma Warsztaty,
wykonywały bransoletki. Ich prace cieszyły oko,
a maluchy w trakcie pracy miały wiele frajdy!
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Nowe zarządy OSP

Czerwiec miesiącem wyborów
OSP Kazimierz Biskupi
Skład Zarządu:
Prezes – Zbigniew Szczepański
Wiceprezes, skarbnik – Janusz Kwieciński
Wiceprezes, naczelnik –
Krzysztof Tomaszewski
Zastępca naczelnika, konserwator –
Krzysztof Kulig
Zastępca naczelnika – Patryk Kowalczyk
Sekretarz – Jarosław Czerniak
Gospodarz – Jan Kamyszek
Kronikarz – Agnieszka Kulig
Członek Zarządu – Radosław Kelm,
Jarosław Kwiatkowski,
Wojciech Kowalczyk, Paweł Grzybowski
Gospodarz sali OSP – Anna Tomaszewska
OSP Bielawy
Skład Zarządu:
1.Prezes – Bogdan Lazarek
2.V-ce Prezes, Naczelnik –Arkadiusz Sławski
3.V-ce Prezes, Gospodarz - Jacek Wiśniewski
4. Z-ca Naczelnika – Łukasz Jaworski
5.II Z-ca Naczelnika – Adam Kościelski
6. Skarbnik – Marzena Krakowska
7. Sekretarz – Piotr Gołdyn
8. Kronikarz – Tomasz Moliński
9.Członkowie – Ewa Szczepaniak,
Jan Pastecki, Daniel Kupczyk, Adrian Budny.

OSP Bochlewo:
Prezes zarządu – Bartosz Michalski
Naczelnik – Patryk Otulakowski
Zastępca naczelnika – Mirosław Budziński
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Skarbnik – Ewa Joachimczak
Sekretarz – Piotr Otulakowski
Gospodarz: Wioletta Otulakowska

Członkowie:
Andrzej Dobrowoslki
Paweł Otulakowski
Edyta Kubacka

OSP Dobrosołowo:
Prezes – Henryk Kapuściński
Wiceprezes, naczelnik –
Sławomir Piasecki
Wiceprezes – Marek Dylewski
Zastępca naczelnika –
Ireneusz Kwiatkowski
Sekretarz – Jacek Michalski
Skarbnik – Agnieszka Kurek
Gospodarz: Henryk Kapuściński,
Sławomir Piasecki
Kronikarz/członek –
Anna Łuczak
Członek – Włodzimierz Łuczak

OSP Tokarki
Prezes – Leszek Czerniejewski
Naczelnik – Piotr Leszczyński
Zastępca naczelnika –
Stanisław Tomaszewski
Sekretarz – Elżbieta Brzezińska
Skarbnik – Adrian Modrzański
Kronikarz – Robert Forycki
Gospodarz – Rafał Dranikowski
Członkowie zarządu:
Łukasz Zawodniak,
Mirosław Czerniak,
Artur Trzciński,
Dariusz Donowski

OSP Jóźwin
Prezes – Patryk Lewandowski
Wiceprezes –
Roman Jastrzębski
Wiceprezes – naczelnik –
Hubert Siuda
Skarbnik – Robert Zakrzewski
Sekretarz – Zygmunt Derda
Gospodarz – Zygmunt Gwizd
Członek zarządu-konserwator –
Andrzej Jastrzębski
Członek zarządu –
Marek Lewandowski
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Jubileusz u księży misjonarzy

Koncert, piknik i msza święta
Rok 2021 jest bardzo wyjątkowy dla polskich Misjonarzy Świętej Rodziny, bo równo
sto lat temu pierwsi zakonnicy z naszego
Zgromadzenia przybyli do kraju nad Wisłą,
by głosić Ewangelię.
Drugim domem w Polsce, do którego przybyli Misjonarze, był Klasztor w Kazimierzu Biskupim, a w naszej Prowincji nie ma chyba zakonnika, który nie byłby w szczególny sposób
związany z tym miejscem. W końcu od 1967
roku znajduje się tutaj nasze Wyższe Seminarium Duchowne, co oznacza, że prawie każdy
ksiądz spędził na ziemi kazimierskiej kilka lat
swojego zakonnego życia.
Przez te równe sto lat spotykaliśmy się
z ogromną serdecznością ze strony mieszkańców Kazimierza Biskupiego i okolic. Nasi współbracia, ci młodsi i ci nieco starsi, wspominają,
że mieszkając tutaj spotykali ludzi o wspaniałych, otwartych sercach. Dlatego w roku jubileuszu chcieliśmy świętować wspólnie z mieszkańcami Kazimierza.
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Nasze obchody zaczęliśmy w czwartek 24
czerwca, kiedy to miał miejsce koncert „Ufaj
jak Józef”, podczas którego występowało m.in.
dwóch naszych współbraci ks. Adam Gaca MSF
i ks. Aleksy Papliouka MSF. Dwa dni później,
w sobotę, można było obejrzeć przedstawienie
przygotowane przez kleryków, które opowiadało o naszej historii, życiu i pracy jaką wykonujemy.
W niedzielę została odprawiona uroczysta
msza odpustowa, a później o godzinie 15.00
spotkaliśmy się na pikniku. Klerycy zagrali mecz
z ministrantami, można było zjeść pyszną kiełbaskę z grilla, a dzieci bawiły się na „dmuchańcach”.
Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim przyjaciołom i dobrodziejom
naszego klasztoru za wszelkie dobro, jakiego
doświadczamy z Waszej strony i obyśmy się
spotkali na jubileuszu za sto lat!
kleryk Mateusz Dańczak MSF

Gospodynie z Kazimierza Biskupiego wygrały konkurs

Sernik Izaura był najlepszy

Arleta Szczepańska i Agnieszka Konieczka z Kazimierza Biskupiego wygrały Konkurs Kulinarny
„Smaki Regionu”. Ich sernik Izaura zwyciężył w głosowaniu publiczności.
To była druga edycja Konkursu Kulinarnego „Smaki Regionu”
w ramach projektu współpracy
pn. Gotowanie Atrakcją Regionu.
Tematem ostatniej edycji były „Tradycyjne i fantazyjne ciasta wielkanocne”. Jak czytamy na stronie
Lokalnej Grupy Działania „Między
ludźmi i jeziorami”, organizatora
konkursu, wśród ciast, które panie
przygotowały znalazły się tradycyjne baby wielkanocne, mazurki, pascha, serniki,
ciasto czekoladowe i rafaello. Było staropolsko,
fantazyjnie, pysznie.

W wyniku głosowania zwyciężyło ciasto pań
z Kazimierza Biskupiego –sernik Izaura w wykonaniu Arlety Szczepańskiej i Agnieszki Konieczki.
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KĄCIK KULINARNY
Wakacyjne przepisy bibliotekarki Ewy

Mięta nie tylko dla dzieci
Czy może być coś lepszego niż miętowy syrop wakacyjny? Ugasi pragnienie i doda sił, to
na pewno. Do tego przepyszny keczup z cukinii. Oto przepisy Ewy Staniszewskiej z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Biskupim.

MIĘTOWY SYROP WAKACYJNY
Składniki:
• 50 gałązek mięty
• 2 litry przegotowanej wody

• 1 kg cukru
• 5 cytryn

Wykonanie:
• Gałązki mięty zalać 2 litrami przegotowanej wody, zostawić
na 24 godziny.
• Potem wszystko odcedzić. Dodać cukier i sok z wyciśniętych cytryn.
• Zagotować wszystko, przelać do słoiczków.

KETCHUP Z CUKINII
Składniki:
• 1,5 kg cukinii
• 0,5 kg cebuli (5,6 sztuk)
• 2 czerwone papryki
• 400 g koncentratu pomidorowego
• 1 duży ząbek czosnku
• 1,5 szklanki cukru
• ¾ szklanki octu winnego lub
jabłkowego

•
•
•
•
•

1 płaska łyżeczka pieprzu
1 łyżeczka słodkiej papryki
2 liście laurowe
½ łyżeczki mielonego ziela angielskiego (lub całe 4 ziarenka)
¼ łyżeczki mielonych goździków (lub 4 całe goździki) – utrzeć
w moździerzu
• od ½ do 1 łyżeczki pieprzu cayenne (chili)
• ok. 2 łyżki soli
• 1 opakowanie curry

Wykonanie:
• Cukinie myjemy, obieramy i odcinamy końcówki. Jeśli są duże, wycinamy gniazda nasienne. Trzemy na tarce o grubych oczkach lub
rozdrabniamy w malakserze. Papryki myjemy i
pozbywamy się gniazd nasiennych, trzemy na
tarce lub rozdrabniamy. Cebule obieramy, kroimy w drobną kostkę.
• Wszystkie warzywa umieszczamy w dużym
garnku i posypujemy dwoma łyżkami soli. Dokładnie mieszamy, przykrywamy i zostawiamy
na noc (co najmniej 4-5 godzin). Po tym czasie
warzywa zagotowujemy i gotujemy do czasu,
aż rozpadną się na papkę (ok. 40 minut). Co jakiś czas mieszamy. Po tym czasie dodajemy cukier i ocet. Gotujemy przez 20 minut. Dodajemy
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koncentrat pomidorowy, przyprawy (liście laurowe, ziele angielskie, goździki, pieprz, paprykę
słodką i chili) oraz wyciskany ząbek czosnku.
Mieszamy i gotujemy kolejne 20 minut. Wyławiamy liście laurowe (jeśli daliśmy ziele i goździki w całości, to też wyławiamy) i miksujemy
wszystko blenderem.
• Wrzący keczup z cukinii przelewamy do wyparzonych wrzątkiem słoików. Zakręcamy, odstawiamy do góry dnem i zostawiamy do ostygnięcia. Jeśli chcemy przechowywać go dłużej
niż 2 miesiące możemy go zapasteryzować.

Nowy tomik Tomasza Jankowskiego

Piękna Izabela w Pałacu
Klimatyczne i wyjątkowe. Takie było spotkanie z rodziną Kwileckich w poetyckiej
opowieści Tomasza Jankowskiego, który
w Pałacu w Posadzie zaprezentował swoją
najnowszą książkę „Piękna Izabella, czyli
pani na Malińcu”. Organizatorem poetyckiego spotkania był GOK w Kazimierzu Biskupim oraz Koło Pałacowe Posada.
Tomasz Jankowski związany jest z Licheniem
i Koninem, obecnie mieszka w Nowej Soli. Ma
na swoim koncie ponad 30 wydanych tomików
poezji, z powodzeniem realizuje swoje pasje
twórcze również w fotografii i malarstwie. Zaproszenie na spotkanie z autorem przyjął również Michał Kwilecki – prapraprawnuk tytuło-

wej bohaterki Izabelli, który obecnie mieszka
we Wrocławiu i jest dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Regionalnego.
„Piękna Izabella”, to drugi tomik z cyklu dwory polskie, po „W Sułkowcach koło Piątku”. Jest
zbiorem wierszowanych opowieści, w których
autor próbuje ocalić od zapomnienia kilka epizodów z dziejów znanej arystokratycznej rodziny Kwileckich. Ślady pracowitej obecności
tego rodu widoczne są nadal w wielu zakątkach
Wielkopolski, m. in. w Malińcu koło Konina.
Podczas spotkania były prezentowane utwory z nowej książki, była także okazja do zadania
Tomaszowi Jankowskiemu pytań.

Uczestnicy poetyckiego spotkania w Pałacu w Posadzie.
Na zdjęciu czwarty z prawej stoi autor tomiku Tomasz Jankowski
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Rolnictwo a zaraza cz. II

Prognozy nie są kolorowe

Jak śpiewa Trzeci Wymiar w piosence “Bezpowrotnie”: „Świat kreują mass media, nas
ogłupia blask reklam”. Duży wpływ na kształt dzisiejszego rolnictwa mają niestety media,
które często „sieją” fałszywą propagandę, uderzając w sektor rolniczy. Świadome sianie paniki powoduje uzyskanie konkretnego celu. Tak, więc nie samo działanie produkcyjne, ale
głównie nagonka medialna może zniszczyć dany sektor i kierować nim znacząco.
Wszystkie działania podejmowane w czasie śmiertelnie człowieka. Jako ,,podmiot domnieepidemii koronawirusa, zwłaszcza te propa- manego prawa” powinien on odpowiadać
gandowe, można określić próbą ugotowania z wolnej stopy za wyrządzoną krzywdę, a nie
żaby. Otóż syndrom gotowanej żaby przejawia jego właściciel. Fakt, że dzisiejsza ideologia zosię tym, że kiedy wrzucimy płaza do wrzątku stała w ostatnich latach mocno wypromowaten od razu z niego wyskoczy, gdyż zadziała na, pomaga antyrolniczym środowiskom na
jego odruch bezwarunkowy. Natomiast wrzu- ostrzejszą ofensywę. Nietrudno znaleźć w Intercony do zimnej wody i podgrzewany stopnio- necie przepełnione nienawiścią akcje przeciwwo ugotuje się, nie mając nawet o tym pojęcia. ko myśliwym i hodowcom. Przypadków tego
W taki sam sposób działają dzisiejsze mechani- typu agresji, napadów na gospodarstwa, czy
zmy, które chcą zawładnąć polskim rolnictwem. podpaleń, niestety nie brakuje.
Problem polega na tym, że przez wszechobecNależałoby się więc zastanowić, dlaczego
ną propagandę ten proces postępuje i już nie- rolnicy są tak usilnie atakowani? Jak głosi czędługo może być za późno na jakiekolwiek dzia- sto używane przez Polaków przysłowie: „Gdy
łania. Tak więc prognozy na przyszłe lata nie nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi
wyglądają kolorowo.
o pieniądze”. Jak wieść niesie organizacje ,,prozReporter gazety ,,Do Rzeczy” Rafał A. Ziem- wierzęce” zdobywają fundusze na szykanowakiewicz w jednym ze swoich reportaży pisze nie hodowców od krajów, których produkty
o klasycznej metodzie małych kroków stoso- rolne Polska zdołała wyprzeć ze światowych
wanej przez różne środowiska. Polega to, na rynków, przez co straciły one swoisty monopol.
przykład na społecznym potępieniu zabijania Wspomniane wcześniej prawa zwierząt to tzw.
i hodowania zwierząt futerkowych w celu uzy- pseudosentymentalna ,,walka z cierpieniem
skania aprobaty społeczeństwa do delegaliza- zwierząt”. Tak, więc kto jest przeciwko zwierzęcji kolejnych branż rolniczych takich jak: fermy tom i ich prawom jest zwyrodnialcem, zasługukurze, produkcja i przetwórstwo mleka itd. Co je na śmierć i potępienie. Brzmi znajomo? Konwięcej proces ten jest na tyle daleko idący, że kluzją do tego rozmyślenia niech będzie zdanie
w niektórych marketach został już wprowa- Ziemkiewicza, które wypowiada w jednym ze
dzony zakaz sprzedaży jaj z chowu klatkowego swoich artykułów: ,, Czas już najwyższy przyblipodyktowany wyrzutami sumienia czy innymi żyć Polakom kto i co stoi za z pozoru szlachetną
mało logicznymi argumentami. Natomiast bar- ideą ,,Obrony praw zwierząt”.
dzo konkretnie wypowiedział się 7 kwietnia
Anna Węgrzeniejewska
2021 r. w tej kwestii wiceminister, Tomasz Rzymkowski, który zauważył,
że nie ma możliwości nadania praw zwierząt i taki
wyraz nie istnieję, gdyż
zwierzęta nie są istotami
świadomymi, nie mogą
samodzielnie odpowiadać
przed sądem za swoje czyny i ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki ze
swoich praw korzystają.
Jako przykład posłużę się psem, który ugryzł
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Wakacje z RAP-em

Młodzi bawili się na lotnisku

Czy można sobie wyobrazić lepsze rozpoczęcie wakacji? 27 czerwca na lotnisku w Kazimierzu Biskupim zaśpiewał Sarius, a przed gwiazdą wieczoru na scenie pojawili się konińska formacja Pot Headzzz i Kacper „Franek” Franikowski z Kleczewa.
Wakacje z RAP-em
to pomysł Młodzieżowej Rady Kultury
i Sportu, która od pewnego czasu spotyka
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Impreza
wymyślona przez młodych i dla młodych
– i właśnie taka była.
Najpierw na scenie
pojawili się młodzi
muzycy z konińskiego
zespołu Pot Headzzz.
Publiczność
razem
z nimi śpiewała „Szare
miasto” i inne przeboje. Potem był czas
na Franka z Kleczewa,
który do występu zaprosił kleczewskiego
rapera KuRę.

Kilka minut po godzinie 21.00 na scenie pojawił się Sarius, czyli Mariusz Golling, który porwał do zabawy publiczność. Zaprezentował zarówno swoje znane już kawałki, jak i nowe utwory z płyty Antihype 2, która
swoją premierę miała zaledwie dwa dni przed koncertem w Kazimierzu
Biskupim. – To był wyjątkowy koncert. Cieszymy się, że w naszej miejscowości jest w końcu coś dla młodzieży. My słuchamy takiej muzyki,
przy takich rytmach się bawimy. Liczymy, ze to nie ostatni taki koncert u nas - mówili młodzi ludzie, którzy po występie czekali na autograf
i zdjęcie z Sariusem.
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Pikniki sołeckie na terenie gminy

Mnóstwo atrakcji dla mieszkańców

Kolorowo, gwarnie i wesoło. Z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych i tych starszych mieszkańców miejscowości. Tak wyglądają pikniki sołeckie na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Kozarzewek: Animacje i nagrody – to coś, czego najmłodszym na pikniku w Kozarzewku nie brakowało.

Posada dobre: Podczas festynu w parku w Posadzie nie brakowało atrakcji dla najmłodszych
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W trakcie wakacji na terenie całej gminy
organizowane są festyny sołeckie. Cykl imprez organizowanych przez sołectwa, wójta gminy Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim rozpoczął się piknikiem w Posadzie.
W ten piknik zaangażowane były sołectwa:
Bielawy, Posada i Wola Łaszczowa.
Później przyszła pora na wspólną zabawę sołectw Kozarzew i Kozarzewek,
Nieświastowa i Bochlewa oraz Wieruszewa i Władzimirowa. Na każdym pikniku
na uczestników czekało mnóstwo atrakcji.
Były między innymi darmowe dmuchańce, zabawy dla dzieci, konkursy, rozgrywki
sportowe, stoiska KGW. Każdy znalazł coś
dla siebie.
Wieruszew: Podczas pikniku
w Wieruszewie zbierano nakrętki
dla chorego Fabianka
Nieświastów: W trakcie pikniku w Nieświastowie
nie brakowało sportowych emocji.
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I Biesiada Szewska na rynku

Bawili się, jak na szewców przystało
Dobra zabawa, wyśmienite jedzenie,
szewskie konkursy i zabawa prawie do białego rana. Tak wyglądała I Biesiada Szewska
zorganizowana na kazimierskim rynku.
Szewska tradycja jest głęboko zakorzeniona
w Kazimierzu Biskupim. Tradycja głosi, że zawsze było ich 99, a w Kazimierzu Biskupim nie
ma rodziny, która nie miałaby wśród przodków
szewca. By przypomnieć sobie stare dobre czasy wójt gminy Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz sołtys
i Rada Sołecka Kazimierza Biskupiego zaprosili
mieszkańców na dobrą zabawę.
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Było rodzinne śpiewanie razem z rodziną Grzybowskich, Marią Sarną i Teresą Cybulą
oraz Włodzimierzem Witkowskim. Zabawa przy
Kapeli z Kopyta oraz doskonałe jedzenie przygotowane przez KGW z Kazimierza Biskupiego, Klub Seniora „Leśne Echo” oraz Fundację
Hodowców Białej Gęsi. Swoje stoisko miało także Koło Wędkarskie nr 46 z Kazimierza Biskupiego oraz Stowarzyszenie Strzeleckie „Sokół”.
Mieszkańcy bardzo ciepło przyjęli biesiadę
i wszystko wskazuje, że będzie miała charakter
cykliczny.

Bezpieczny dom od juniora do seniora

Szczepienia najmłodszych to priorytet w walce z COVID-19!
Szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia
to priorytet w walce z COVID-19 i kolejny
istotny krok do osiągnięcia populacyjnej
odporności. Szczepiąc „młodszą młodzież”
chronimy ich jeszcze młodsze rodzeństwo
(którego póki co nie ma czym zaszczepić),
rodziców, dziadków (którzy mimo szczepień nadal mogą mieć słabszą odporność),
ale przede wszystkim chronimy ich samych! Wbrew panującym mitom – COVID-19
w organizmach dzieci poniżej 12. roku życia
może powodować prawdziwe spustoszenie.
O konieczności szczepienia coraz młodszych dzieci od tygodni mówią lekarze, eksperci w dziedziny medycyny, a ostatnio Rzecznik
Praw Pacjenta, natomiast premier Mateusz
Morawiecki podczas konferencji prasowej towarzyszącej piknikowi „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” w Kaliszu zapewnił, że jeśli tylko będzie
taka możliwość, do szczepień dopuszczone zostaną obywatele poniżej 12. roku życia. Premier
podkreślił, że dzięki szczepieniom pozbyliśmy
się wielu śmiertelnych chorób, chociażby takich jak ospa, czy Heinego-Mediny.
Dziś trwa walka z nowym wrogiem. Równie groźnym, okrutnym, ale przede wszystkim
wyjątkowo przebiegłym. COVID-19 ciągle wymyka się naukowcom. Zmienia wersje, ciągle
się mutuje. Bardzo boimy się nowych odmian.
Jedyną bronią są szczepionki. Chronią nie tyle
przed zakażeniem, ale przed ciężkim przebiegiem, powikłaniami i śmiercią. Jeszcze kilka
miesięcy temu apelowaliśmy do osób z grupy
ryzyka (starszych, schorowanych), teraz apelujemy do wszystkich, a przede wszystkim do rodziców nastolatków. W tej chwili jest możliwość
zaszczepienia dziecka, które ukończyło 12 rok
życia.
Śledząc naukowe ustalenia już dziś mamy
pewność, że osiągnięcie populacyjnej odporności nie będzie możliwe bez zaszczepienia jeszcze młodszych. Cieszą nas deklaracje
polityków, którzy rozważają taką możliwość.
Bezpieczny dom to zaszczepieni wszyscy domownicy (maluszki na razie muszą poczekać!).
Dziadkowie i rodzice nie będą się już obawiali
przywleczenia COVID-19 ze szkoły, a zaszcze-

pione dzieci nie będą już musiały cierpieć na
wieloukładowy zespół zapalny, który objawia się m. in. poważnymi stanami zapalnymi,
problemami żołądkowymi i neurologicznymi,
a także kardiologicznymi.
Dane amerykańskie mówią, że u jednego
na tysiąc dzieci, które przeszły COVID-19, rozwija się zespół zapalny. Jego pierwsze objawy
pojawiają się od dwóch do ośmiu tygodni po
zakażeniu, z reguły jest to wysoka gorączka,
którą trudno obniżyć lekami. Pojawia się przeczulica, dziecko jest osłabione, podsypiające,
cierpiące. Dochodzą wysypki, zapalenie spojówek, czerwień wargowa, silne bóle brzucha,
wymioty, biegunki. Może również wystąpić
zapalenie płuc, niewydolność nerek, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
zapalenie mięśnia sercowego, a nawet udar
niedokrwienny czy objawy niewydolności krążenia ze wstrząsem.
Choć wszystkim wydaje się, że koronawirus
jest w odwrocie, on z nami jest. Nie wiadomo,
jakie ma plany na jesień! Zróbmy wszystko,
żeby nasz dom był bezpieczny. Szczepmy się,
jeśli będzie taka możliwość - szczepmy nasze
młodsze dzieci! Chrońmy się maskami, dezynfekujmy ręce. Nikt z nas nie chce, żeby powtórzył się czarny scenariusz! Tylko od nas zależy,
czy nasza cała rodzina, od juniora do seniora,
będzie bezpieczna!
lek. med. Bożena Janicka
Specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
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Festyn o puchar sołtysa

Nagroda za największą rybę
Na kanale Władzimirów odbył się festyn wędkarski o puchar sołtysa sołectwa Kazimierz
Biskupi. W rywalizacji brało
udział trzech juniorów i dwudziestu dziewięciu seniorów.
Wśród juniorów najlepszy
okazał się Aleksander Mądrzak
– 2060 g. Drugie miejsce zajął Oliwier Budziński – 740 g,
a trzecie – Wiktor Kostrzewa
(610 g). W kategorii seniorów
pierwsze miejsce wywalczył
Arkadiusz Kościelniak – 1015 g.
Drugi był Adam Michalak – 980 g, a trzeci – Michał Kostrzewa – 970 g.
Puchar za największa rybę ufundowany przez radnego Wojciecha Derdę otrzymał
Adam Michalak. W trakcie festynu minutą ciszy

Aleksander Mądrzak wygrał rywalizację
wśród juniorów

uczczono pamięć zmarłego kolegi Waldemara
Kołackiego. Festyn zakończono wspólnym ciepłym posiłkiem.

Uczniowie z ZS-P w Dobrosołowie

Zdali egzamin na rowerach
W czerwcu dziesięcioro uczniów
z klasy IV Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrosołowie przystąpiło
do jednego z pierwszych ważniejszych
egzaminów w swoim życiu - egzaminu
na kartę rowerową.
Pod czujnym okiem egzaminatora aspiranta sztabowego Janusza Kostrzewy,
uczniowie przystąpili do egzaminu. Wykazali się między innymi wiedzą na temat
zasad poruszania się po drogach, budowy
roweru, zasad udzielania pomocy przedmedycznej oraz znajomością znaków drogowych.
Natomiast na egzaminie praktycznym
pokazali umiejętność sprawnego poruszania na rowerze, zgodnie z przepisami.
Wszyscy przystępujący do egzaminu dzięki systematycznej nauce pod kierunkiem
Waldemara Szczepańskiego, zakończyli
egzamin z wynikiem pozytywnym.
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SPORT
Podsumowanie sezonu okiem trenera „Polonusa”

Byliśmy konsekwentni i zdeterminowani
Seniorzy „Polonusa” Kazimierz Biskupi
zakończyli rozgrywki V ligi na ósmym miejscu. Czas na krótkie podsumowanie sezonu,
a najstarsza drużyna kazimierskiego klubu
już wróciła na murawę, by przygotowywać
się do nowego sezonu.
– Zakończony sezon, pomimo pandemii
w tle, był dla nas udany pod względem wyników sportowych. Pierwsza runda trochę
słabsza, natomiast ta wiosenna w naszym
wykonaniu była bardzo dobra. Zanotowaliśmy w niej serię 10 meczów bez porażki,
dzięki czemu wzrosły morale zespołu oraz
wypracowaliśmy sobie dobrą pozycję w tabeli. Sezon skończyliśmy na 8 miejscu, natomiast biorąc pod uwagę tylko rundę wiosenną to zespół uplasował się na mocnej 5
pozycji – mówił trener Przemysław Pawlak.
Jaki to był sezon? – Trudny, na pewno. Był
moment, gdzie przez miesiąc nie mogliśmy
trenować i grać meczów ligowych, a następnie przez kilka tygodni graliśmy w systemie
sobota – środa, co dla wielu zespołów było
dużym wyzwaniem. Drużyny borykały się
z problemami kadrowymi, zdrowotnymi,
nadmiarem żółtych kartek, naszej drużyny
też to nie ominęło. Myślę, że mimo problemów poradziliśmy sobie bardzo dobrze, tym

bardziej, że w tym dziwnym sezonie spadało niemal pół ligi i trzeba było naprawdę się
pilnować. Widać to po tym, jak ostatecznie
wygląda końcowa tabela i to, że z ligi spadły
niestety wszystkie zespoły z naszego regionu – wyjaśnia trener.
Przemysław Pawlak wspomina o kilku błędach, ale przede wszystkim chwali zespół
za konsekwencję i determinację. – Podchodziliśmy do każdego spotkania z dużym zaangażowaniem, starając się realizować założenia jakie sobie zakładaliśmy. Każdemu
zawodnikowi należą się wielkie brawa i podziękowania za ten sezon. Podziękowania
również dla działaczy i wszystkich osób, które są przy tej drużynie, pomagają i działają
na rzecz klubu – mówi trener.
– Mamy bardzo perspektywiczny zespół,
połączenie młodości z doświadczeniem. Ta
drużyna potrzebuje dalszego rozwoju i świeżej krwi, by regularnie grała na V ligowym
froncie i była furtką zarówno dla młodych
zawodników chcących się rozwijać, jak i dla
doświadczonych zawodników, którzy gdzieś
tam pod koniec swojej przygody z piłką
chcieliby się dzielić swoim doświadczeniem
z młodzieżą i grać jeszcze na tym poziomie –
zapewnia Przemysław Pawlak.
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