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MOIM ZDANIEM
Zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, jak spędzili wakacje. 

Liliana
Szkoda, że wakacje już się 

kończą, ale spędziłam je bar-
dzo aktywnie. W lipcu często 
odwiedzałam babcię, gdzie 
było też moje kuzynostwo. Ba-
wiliśmy się, spędzaliśmy czas 
razem. Bardzo lubię też wy-
cieczki rowerowe z rodzicami, 
a tych w wakacje nie brakowa-
ło. Jeździliśmy też na rolkach. 
W sierpniu byliśmy całą rodzi-
ną nad morzem. Kąpałam się 
w morzu, chodziliśmy na za-
chody słońca. Było bardzo miło.

Ksawery
Wakacje spędziłem na zwie-

dzaniu Polski. Razem z babcią, 
ciocią i wujkiem  byłem w Au-
gustowie. Bardzo podobał mi 
się rejs statkiem. To najbardziej 
utkwiło mi w pamięci. Potem 
razem z rodziną zwiedzaliśmy 
Podlasie. Byłem między innym 
w Supraślu. Lubię poznawać 
nowe miejsca i oglądać zabyt-
ki. Za chwilę już rozpoczyna się 
nowy rok szkolny. Cieszę się, bo 
ja lubię szkołę.

Ważna informacja o szczepieniach!
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi uruchomił od 15 stycznia 2021 roku gminną infolinię za pośred-

nictwem, której można uzyskać informację nt: transportu osób mających trudności w samodziel-
nym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, lokalizacji i organizacji punktów 
szczepień oraz rejestracji na szczepienia. Gminna infolinia funkcjonować będzie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu: 722 323 213. Obsługiwać ją 
będzie pracownik Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.

Na terenie  Gminy Kazimierz Biskupi,  jak wynika z listy opublikowanej przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia placówkami przeprowadzającymi szczepienia będą:

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, 
ul. Węglewska 3, 62-530 Kazimierz Biskupi, nr telefonu: 63 241 13 99,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska w Kazimierzu Biskupim, 
ul. Tuwima 2, 62-530 Posada, nr telefonu: 63 244 74 29.
Aby ułatwić seniorom dojazd do punktów szczepień Gmina Kazimierz Biskupi, zapewni transport 

dla mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Kornelia
Tegoroczne wakacje były 

bardzo ciekawe. Razem z sio-
strą, tatą i mamą byliśmy nad 
morzem. Odpoczywaliśmy na 
plaży, spacerowaliśmy, kąpali-
śmy się w morzu. Jeździłam też 
do babci, gdzie spotykałam się 
z moimi kuzynkami i kuzynami. 
Rodzice zabierali mnie i siostrę 
na wycieczki rowerowe. Jeździ-
łam też na rolkach i na hulajno-
dze. Nie nudziłam się.
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Przebudowa drogi w miejscowości Kamienica

Jest już wykonawca 
W Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi pod-

pisano umowę z wykonawcą na przebudowę 
drogi w miejscowości Kamienica. Przetarg na 
wykonanie robót budowlanych wygrała fir-
ma z Lichenia Starego Trans – Spili Sp. z o.o. 

Inwestycja opiewa na kwotę 4 973 920,73 zł. 
Prace rozpoczną się jesienią tego roku, a plano-
wane zakończenie to drugi kwartał 2022 roku. 

 – Jest to w tej chwili najwięk-
sza inwestycja drogowa w naszej 
gminie i można śmiało powie-
dzieć, że największa w jej historii 
jeżeli chodzi o budowę obiektów 
drogowych. Nie ukrywam, że pla-
ny budowy, przebudowy ukła-
du sieci drogowej na terenie na-
szej gminy nabierają tempa i idą 
zgodnie z założonym planem in-
westycyjnym, który jest skutecz-
nie realizowany. Cieszy mnie tak-
że fakt uzyskania dofinasowania 
na realizację tej inwestycji z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 

w wysokości 50 procent – mówi wójt gminy 
Grzegorz Maciejewski.

Zakres prac będzie obejmował przebudowę 
odcinka drogowego na długości 2060 metrów. 
Zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, 
ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy do posesji, od-
wodnienie, nowe oświetlenie uliczne z oprawa-
mi ledowymi oraz zatoki autobusowe.

Przebudowa ul. Kasprowicza i Orkana

Kolejna inwestycja w Posadzie
Rozpoczęto prace związane z przebudową 

ulic Kasprowicza i Orkana w miejscowości Po-
sada. Ulice przebudowane zostaną łącznie na 
długości 820 metrów.

Istniejąca nawierzchnia z betonowych płyt 
drogowych będzie rozebrana, a na jej miejsce 
wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfal-
towego o szerokości jezdni 5,5 m na podbudo-
wie z kruszywa łamanego, ułożonej na  wzmoc-
nionym cementem podłożu.

W celu sprawnego odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa. Po obu stronach jezd-
ni powstaną także chodniki z betonowej kostki 
brukowej, jak i zjazdy do posesji. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych wykonane zostaną 
wyniesione przejścia, które będą pełniły auto-
matycznie funkcję progów zwalniających. Przej-
ścia wyposażone zostaną w znaki aktywne, które 

zwiększą ich widoczność dla kierowców poru-
szających się po drodze.

Wartość przebudowy ulic to 2 175 079,93 zł. 
Kwota dofinansowania z Programu Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 087 539,96 zł 
(50% kosztów kwalifikowanych). Roboty wyko-
nywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlane 
ANBUD Sp. z o.o. z Konina.
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Na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim

Modernizacja oświetlenia ulicznego
Zakończono pierwszy etap moderniza-

cji oświetlenia ulicznego na osiedlu Połu-
dnie w Kazimierzu Biskupim. 

Prace objęły wymianę 125 starych wyeks-
ploatowanych latarni na nowe słupy alumi-
niowe anodowane o wysokości 6 m z wysię-
gnikiem i energooszczędną oprawą led (co 
przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej). 

To zadanie inwestycyjne zrealizowane zo-
stało w ramach programu „SOWA”. Wartość in-
westycji wyniosła 445 000 zł. i sfinansowana 
została w całości przez Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. 

Etap drugi realizowany będzie w 2022 r. 
i obejmie wymianę słupów na osiedlu Bielawy 
w Kazimierzu Biskupim oraz wymianę i uzu-
pełnienie opraw we Władzmirowie. Koszt dru-
giego etapu szacowany jest na kwotę 212 000 
zł.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań.
Każdy z nas ma ustawowy obowiązek do-

konania samospisu internetowego na stronie 
spis.gov.pl. Dlatego proszę, aby osoby młode 
pomogły w spisaniu się swoim rodzicom, dziad-
kom oraz innym członkom rodziny, jeżeli będą 
one miały trudności z dopełnieniem obowiązku 
spisowego. Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu zapraszam do naszego Urzędu na sta-
nowisko do samospisu. Należy zabrać ze sobą 
numery PESEL wszystkich domowników, in-
formację na temat powierzchni użytkowej 
domu oraz rok jego powstania, a także adre-
sy miejsc pracy domowników.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, proszę o 
kontakt telefoniczny z członkami Gminnego Biu-
ra Spisowego pod numerami 63 244 77 29, 63 
244 77 56, 63 244 77 34 oraz ze specjalną infolinią  
22 279 99 99. Na infolinii możecie Państwo rów-
nież dokonać spisu siebie i swojej rodziny lub 
poprosić o kontakt konsultanta w dogodnym 
dla Was momencie czasowym.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą 
o wzięcie udziału w spisie oraz wykazanie się 
dobrą postawą. Pokażmy wspólnie, że Wiel-
kopolskie liczy się dla Polski.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

/-/   Grzegorz Maciejewski

Przypominam, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (t.j. D z. U. z 2021 r., poz. 1143) 
nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami 
objętymi spisem. Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia infor-
macji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym zagrożona jest grzyw-
ną, zgodnie z art. 57 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Ta może wy-
nieść do 5 tys. zł. Z karą muszą liczyć się również liczyć ci, którzy podają fałszywe dane.

KOMUNIKAT

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

/-/   Grzegorz Maciejewski
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WSPOMNIENIE

Władysław Miśkiewicz – niepowszedni Polak niepospolitych czasów

Rotmistrz był najlepszym nauczycielem
Jedną z najstarszych oraz najważniej-

szych profesji świata jest zawód nauczycie-
la. Nauczycielem tak naprawdę nie musi być 
wykształcony pedagog, lecz każdy człowiek 
wnoszący w naszym życiu nowe wartości 
oraz umiejętności. Dla Jana Nepomucena 
Godlewskiego – wybitnego lekarza, społecz-
nika i patrioty, był nim jego  wuj – rotmistrz 
Władysław Miśkiewicz, bohater zwycięskiej 
bitwy pod Bieniszewem. 

Władysław Miśkiewicz urodził się w 1822 roku 
we wsi Baszyny pod Środą Wielkopolską. Był sy-
nem Nepomucena Miśkiewicza i Anieli Miśkie-
wicz z domu Orzechowskiej. Mając 26 lat wziął 
udział w powstaniu Mierosławskiego w 1848 r., 
a po jego upadku udał się na emigrację do Fran-
cji. W latach 1849 -1853 był legionistą w Legii Cu-
dzoziemskiej w Algierze, a od roku 1853 do 1854 
służył w legionie  Michała Czajkowskiego (Sady-
ka Paszy) podczas wojny krymskiej. Po kilkulet-
nim pobycie na emigracji Miśkiewicz powrócił 
do kraju. 

Ciężkie wojenne doświadczenia nie po-
wstrzymały go od wzięcia udziału w Powstaniu 
Styczniowym. W roku 1863 służył pod dowódz-
twem Edmunda Taczanowskiego oraz Kazimie-
rza Mielęckiego. W dniu 1 marca 1863 r. pod 
Bieniszewem, rotmistrz Władysław Miśkiewicz 
poprowadził polską jazdę przeciw piechocie 
moskiewskiej, wygrywając tę bitwę. Był również 
uczestnikiem późniejszych bitew: pod Dobro-
sołowem (2 marca 1863 r.), Olszowym Młynem 
(22 marca 1863 r.), Pyzdrami (17 kwietnia 1863 r.) 
i Sieradzem (19 września 1863 r.), podczas której 
został ciężko ranny. Pod koniec powstania został 
awansowany do stopnia majora. 

Warto wspomnieć o tym, że uczestnikami Po-
wstania Styczniowego byli również jego bracia: 
porucznicy Ignacy i Józef. Łącznikiem w Powsta-
niu Styczniowym był także Józef Godlewski, mąż 
Antoniny, siostry Władysława Miśkiewicza, a oj-
ciec dra Nepomucena Godlewskiego z Cząstko-
wa.

Po klęsce powstania Władysław Miśkiewicz 
nie uczestniczył w żadnych działaniach zbroj-
nych. Po narodzinach siostrzeńca Jana Nepomu-
cena, syna Józefa i Antoniny, aktywnie włączył 
się w jego patriotyczne wychowanie, co okazało 
się mieć znaczący wpływ na przyszłą aktywność 
młodego Godlewskiego. 

Władysław Miśkiewicz zmarł bezdzietnie 
w 1885 r. w Gromadzicach pod Wieluniem. Spo-
czął na cmentarzu w Czarnożyłach na terenie 
dzisiejszego powiatu wieluńskiego.

Łukasz Rewers

Źródła:
- Odręczna notatka sporządzona przez Jana Nepomucena Godlewskiego na odwrocie zdjęcia braci Miśkiewiczów;
- Wspomnienia Marii Vetulani z domu Godlewskiej (córki doktora Nepomucena Godlewskiego) z 23 września 1987 roku, 
udostępnione przez jej syna – prof. dr hab. Zygmunta Vetulaniego;
- Jerzy Łojko, Paweł Markowski, Tomasz Woźniak, Bitwa pod Bieniszewem https://powiat.konin.pl/bitwa-pod-bienisze-
wem; 
- Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum 
Narodowego w Rapperswilu, 1913. 

Trzej bracia Miśkiewiczowie:  
Józef, Władysław i Ignacy. Zdjęcie z 1863 roku.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań.
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/-/   Grzegorz Maciejewski

Przypominam, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodo-
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macji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym zagrożona jest grzyw-
ną, zgodnie z art. 57 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Ta może wy-
nieść do 5 tys. zł. Z karą muszą liczyć się również liczyć ci, którzy podają fałszywe dane.

KOMUNIKAT

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

/-/   Grzegorz Maciejewski
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WSPOMNIENIE
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Festyny sołeckie w Kamienicy i Dobrosołowie

Dobra zabawa dla każdego
Wakacje to czas festynów w naszej gminie. Pod koniec lipca bawili się mieszkańcy Kamieni-

cy i Jóźwina, a 14 sierpnia – Dobrosołowa, Cząstkowa, Anielewa, Tokarek i Komorowa.

Dobra zabawa dla dużych 
i małych, moc atrakcji i integracja 
wszystkich mieszkańców. Tak wy-
glądały festyny sołeckie w Kamie-
nicy i Dobrosołowie. Organizato-
rzy zadbali, by każdy znalazł coś 
dla siebie. Były atrakcje dla naj-
młodszych, konkursy z nagroda-
mi i dmuchańce. Starsi mieszkań-
cy także mogli dobrze się bawić. 

Organizatorami pikników byli: 
wójt gminy Kazimierz Biskupi, so-
łectwa –  Jóźwin, Kamienica, Do-
brosołowo, Cząstków, Anielewo, 
Tokarki, Komorowo oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kazimierzu Bi-
skupim. 

Warto wspomnieć, że w trakcie 
festynu w Dobrosołowie odbyła 
się akcja szczepień. To już tradycja, 
że na piknikach sołeckich można 
zaszczepić się bez rejestracji. Festyn w Dobrosołowie

Festyn w Kamienicy

9

Wakacyjne czwartki z GOK-iem

Warsztaty jubilerskie i dobra zabawa
Zajęcia w parku dla najmłodszych i warsztaty jubilerskie dla młodzieży i dorosłych. Tak 

wyglądały sierpniowe wakacyjne zajęcia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kazimierzu Biskupim.

W sierpniu dla naj-
młodszych mieszkań-
ców całej naszej gminy 
przygotowano zajęcia 
w parku. Był turniej 
FIFA, dmuchańce, ani-
macje, a w Gminnym 
Ośrodku Kultury po-
wstawała wyjątkowa 
biżuteria: młodzież 
wykonywała biżuterię 
makramową, a dorośli 
– szklaną.  

– Cieszymy się, że 
nasze wakacyjne ak-
cje budzą zaintere-
sowanie wśród dzieci 
i młodzieży - mówi 
Jerzy Maciejewski, dy-
rektor GOK.
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Doktor Bożena Janicka o medycynie i ogrodzie

Zawsze wiedziałam, że będę lekarzem
Już jako mała dziewczynka wiedziała, że będzie lekarzem. Medycyna to jej pasja i hobby. 

Odpoczywa na łonie natury, w swoim ogrodzie i w towarzystwie najbliższych. Zapraszam 
na wywiad z Bożeną Janicką, kierownik przychodni w Kazimierzu Biskupim i prezes PPOZ.

Jakim dzieckiem była mała Bożenka, w ja-
kiej rodzinie się wychowała? Czy pochodzi 
pani z Konina?

Urodziłam się w Kamiennej Górze, tam 
mieszkałam do 9 roku życia. Potem przepro-
wadziliśmy się na Śląsk, gdzie urodził się mój 
młodszy – aż o 11 lat brat. Rodzice twierdzili, że 
nie byłam spokojną duszą. Wszędzie było mnie 
pełno, ale nie przypominam sobie, by mama 
i tata zbyt często byli wzywani do szkoły. 

Skąd pomysł na bycie lekarzem? Od dziecka 
Pani wiedziała, że tak się stanie?

Nikt w rodzinie nie był lekarzem, ale ja od 
zawsze wiedziałam, że nim zostanę. Byłam bar-
dzo chorowitym dzieckiem i często odwiedza-
łam przychodnię w mojej małej miejscowości. 
I powinnam mieć złe wspomnienia, bo takie 
wizyty zazwyczaj kończyły się zastrzykami. Ja 
natomiast byłam wpatrzona w pana doktora 
jak w obrazek. Wiedziałam, że chcę pomagać 
ludziom tak, jak on. Ukończyłam Śląską Aka-
demię Medyczną w Zabrzu. Mam specjaliza-
cję I i II stopnia z pediatrii oraz specjalizację II 
stopnia z medycyny rodzinnej. Ukończyłam też 
podyplomowe studia „Zarządzanie w Ochronie 
Zdrowia”. Medycyna jest moją pasją. W liceum 
doszło do tego jeszcze prawo. Był nawet mo-
ment, że zastanawiałam się, co wybrać. Wygrała 
medycyna, ale teraz z perspektywy czasu my-
ślę, że umiejętnie łącze obie rzeczy. 

Jakie ma Pani najprzyjemniejsze wspomnie-
nie z dzieciństwa? Do których wspomnień 
najchętniej Pani wraca?

Jest takie jedno, które do tej pory budzi 
wzruszenie i rozrzewnienie. Mieliśmy domek 
pod górą. Z jednej strony był las, z drugiej – 
rzeka. Zamykam oczy i widzę tę górę, całą po-
krytą białymi zawilcami. Rodzice, za co jestem 
im ogromnie wdzięczna, znajdowali czas na 
wspólne spacery i pokazywanie nam przyrody. 

Co dla Pani oznacza bycie lekarzem?
To misja i pasja. Niesienie pomocy bezbron-

nym, dzieciom – to jest dla mnie bardzo ważne. 
Dlatego wybrałam pediatrię, chociaż zastana-
wiałam się nad innymi specjalizacjami. Pewnie 
gdybym została na Śląsku wybrałabym torako-
chirurgię, czyli chirurgię klatki piersiowej. Bo 
nad tym też się zastanawiałam. Zawsze tęsk-
niłam jednak za miejscem czystym, zielonym, 
gdzie kwitną bzy. Śląsk za moich czasów był 
„czarny”. Przyjechałam więc do Wielkopolski, 
zresztą z Konina pochodzi mój mąż. 

Wiem, że bardzo dużo Pani pracuje jako le-
karz przyjmujący pacjentów, ale ogromną 
część Pani życia zajmuje również praca w Po-
rozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Tak, to prawda. W 1999 roku objęłam funkcję 
prezesa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych i sprawuję 
ją do dziś. Od 2003 roku działałam w Federacji 
„Porozumienie Zielonogórskie”, w latach 2009-
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2010 byłam pierwszym prezesem Federacji PZ, 
jednak w marcu 2011 wraz z całym związkiem 
Wielkopolskie PZ opuściłam szeregi Federacji 
i stanęłam na czele Porozumienia Pracodaw-
ców Ochrony Zdrowia, które powstało z Wielko-
polskiego Porozumienia Zielonogórskiego. Od 
lat zajmuję się opiniowaniem aktów prawnych. 
Biorę aktywny udział w pracach nad zmianami 
prawa i tworzonymi zapisami ustaw, rozporzą-
dzeń i zarządzeń – w rozmowach i negocjacjach 
zarówno z Ministrem Zdrowia, jak i Prezesem 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Od lat uczest-
niczę w obradach Sejmowej Komisji Zdrowia, 
bo moim zdaniem głos lekarzy rodzinnych jest 
bardzo ważny. 

W jaki sposób Pani się relaksuje? Jak odpo-
czywa?

Na łonie natury. Mój ogród i kochane zwie-
rzaki – to dla mnie odskocznia od ciężkiej pra-
cy. I naprawdę nie jest ważne, czy jadę do mojej 
rodziny do Łuszczewa, czy wyjeżdżam do Koło-
brzegu. Szum wody, zieleń traw i cisza, w ten 
sposób odpoczywam. I do tego lekka, ale na-
prawdę lekka książka.  

O czym marzy lekarz Bożena Janicka zawo-
dowo, a o czym prywatnie?

Zawodowo, byśmy uporali się z problemami 
w ochronie zdrowia. Teraz w dobie pandemii 
jest ich naprawdę wiele. Byśmy odbudowali 
system w oparciu o wykwalifikowany personel 

medyczny, którego nam brakuje. Żeby służba 
zdrowia nie była „gaszeniem pożarów”. Prywat-
nie natomiast marzę, by moja rodzina, moi bli-
scy byli zdrowi. Siła jest w rodzinie – zawsze to 
powtarzam. Dom – mąż, dzieci, wnuki – to moja 
ostoja i siła. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2006 rok odznaczona Orderem „Lekarz Le-

karzom” czyli „Złotego Winogrona”. Otrzymała 
m.in. honorowe Odznaczenie „Zasłużony dla 
WIL” oraz Odznakę Honorową „Za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia”, nadaną przez Ministra Zdro-
wia Bartosza Arłukowicza w 2012 roku.

Dwa razy była w gronie laureatek plebiscytu 
„Kobiety Medycyny” - w 2014 roku zajęła dru-
gie miejsce, a w 2016 — piąte. Uhonorowana 
statuetką „Człowiek Roku” za zasługi dla regio-
nu i Wielkopolski. W 2015 i 2016 roku znalazła 
się na wysokiej pozycji w gronie stu najbardziej 
wpływowych osób w polskiej medycynie i sys-
temie ochrony zdrowia - plebiscyt STU.

W kwietniu 2017 roku otrzymała wyróżnie-
nie w konkursie  „Wielkopolski Lekarz z Sercem 
im. Kazimierza Hołogi” (za działalność społecz-
ną i charytatywną na rzecz dzieci i rodzin po-
trzebujących wsparcia). We wrześniu 2017 roku 
została uhonorowana Statuetką Hipokratesa za 
wkład w rozwój Medycyny Rodzinnej. Prestiżo-
wą nagrodę odebrała podczas VI Kongresu  Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we 
Wrocławiu.

By ułatwić dostęp do szczepionek

Strażacy dowiozą do przychodni
Pomoc strażaków z OSP oraz popołudnio-

we godziny szczepień. W ten sposób dru-
howie z gminy Kazimierz Biskupi oraz dok-
tor Bożena Janicka, kierownik przychodni 
w Kazimierzu Biskupim wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców gminy.

W przychodni w Kazimierzu Biskupim szcze-
pienia prowadzone są od wtorku do piątku 
w godzinach: 11.00 – 12.00 oraz 17.00 – 18.00. 
Trzeba jednak  wcześniej zadzwonić (63 241 13 
99) i umówić się na wizytę. Natomiast w przy-
chodni w Posadzie szczepienia odbywają się 
w poniedziałki od godz. 17.00 do 18.00 oraz 
we wtorek, czwartek i piątek od godz. 10.00 do 

11.30. Numer telefonu do przychodni: 63 244 74 
29. Trzeba najpierw zadzwonić i umówić się na 
wizytę.

Jeśli ktoś ma problem z dojazdem na szcze-
pienia może skontaktować się z gminną infoli-
nią, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem te-
lefonu: 722 323 213. W dojeździe do przychodni 
pomogą strażacy z OSP.

Możliwe są również szczepienia w domu. Jak 
zapewnia doktor Bożena Janicka lekarz i pielę-
gniarka dojadą do pacjenta, który nie może do-
trzeć do przychodni. W tym celu wystarczy za-
dzwonić do przychodni w Kazimierzu Biskupim. 
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2010 byłam pierwszym prezesem Federacji PZ, 
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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By ułatwić dostęp do szczepionek
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we godziny szczepień. W ten sposób dru-
howie z gminy Kazimierz Biskupi oraz dok-
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we wtorek, czwartek i piątek od godz. 10.00 do 

11.30. Numer telefonu do przychodni: 63 244 74 
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Wakacje w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim

Jak odpoczywają misjonarze?

W czasie wakacyjnym w seminarium dzień 
wygląda zupełnie inaczej, jak to jest w przypad-
ku roku akademickiego. Możemy go podzielić 
na trzy części. Pierwsza część przedpołudnio-
wa rozpoczyna się wspólnymi modlitwami o 
godz. 6.30, następnie jest Eucharystia, po niej 
śniadanie i „obowiązkowa” kawa. Ta część dnia 
obejmuje również pracę, która rozpoczyna się o 
8.45 i trwa do 11.40. W tym czasie wykonujemy 
najróżniejsze czynności: porządkujemy teren, 
pomagamy w ogrodzie, gospodarstwie, dbamy 
o czystość naszego klasztoru, po prostu sprząta-
my.

Druga część dnia rozpoczyna się o godzinie 
12.00 wspólnym rozmyślaniem nad Ewangelią 
z dnia obecnego. Wszyscy obecni domownicy 
gromadzą się w kaplicy domowej. Na obiad uda-
jemy się razem po rozmyślaniu i Aniele Pańskim. 
W tej części dnia jest również wyjście poobied-
nie, czas na rekreację, praktyki modlitewne. Ja 
bardzo lubię część tego czasu poświęcić na bie-

ganie po puszczy bieniszewskiej, czy jazdę na ro-
werze po okolicznych terenach. Jest to również 
doskonała okazja, aby chwilę być sam na sam 
przed Najświętszym Sakramentem. Przed wie-
czornymi modlitwami przygotowujemy wszyst-
ko do Mszy Świętej na kolejny dzień.

Trzecia część dnia rozpoczyna się różańcem 
w kościele i nieszporami o godzinie 18.30. Po 
wspólnych wieczornych modlitwach wszyscy 
razem udajemy się na kolację. W czasie letnim 
nakrywają do posiłków wszyscy obecni domow-
nicy, natomiast w ciągu roku mamy wyznaczone 
dyżury. W ostatniej części dnia często oglądamy 
wspólnie film, spędzamy razem czas rozmawia-
jąc, grając w gry planszowe. Cisza nocna jest bez 
zmian, czyli o 22.00. 

W wakacje mając dyżur w seminarium do-
chodzą nam dodatkowe obowiązki związane 
z pielęgnacją warzywniaka. Głównie naszym 
zadaniem jest pomoc bratu Józefowi w podle-
waniu warzyw, robimy to porą wieczorową, gdy 

Rok formacyjny w Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Bi-
skupim obejmuje także czas odpoczynku i tzw. akcji letnich. Jest to czas, który każdy może 
potraktować jako sprawdzian, na ile faktycznie zostało przyjęte to wszystko, co było nam pro-
ponowane do wzrostu w ciągu roku akademickiego przez naszych formatorów. 
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na niebie słońce chyli się ku zachodowi, aby nie 
popalić liści warzyw. Gdy nasz drugi brat – Lu-
dwik wyjedzie na zasłużony urlop, przejmujemy 
jego obowiązki, czyli stajemy się furtianami (pil-
nujemy telefonu, furty, otwieramy i zamykamy 
kościół i w odpowiednim czasie uderzamy w 
dzwon klasztorny). Wakacje sprzyjają częstym 
odwiedzinom i nie inaczej jest u nas. Gościmy 
różne grupy, wycieczki, które z naszej strony 
mają zagwarantowane oprowadzanie.

Czas wakacyjny w WSD Misjonarzy Świętej 
Rodziny jest bardzo aktywny. Ten okres łącznie 
trwa ok. sześćdziesięciu dni (trzydzieści dni urlo-
pu - rzadko zdarza się, aby był w ciągłości, to jest 
również urok tego czasu, i ok. trzydziestu dni ak-
cji o których wspominałem wcześniej). 

Ja w tym roku rozpocząłem wakacje jadąc na 
akcję „Góreckie dni młodości”. Za mną przepięk-
ny czas, poznałem tam wielu niesamowitych lu-
dzi. Następnie udałem się do rodziców, do Giżyc-
ka, na wyznaczony urlop. Z urlopu wyruszyłem 
na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. Była 
to akcja organizowana przez Misjonarzy Świętej 
Rodziny, w której miałem przywilej wziąć udział. 
Do przejechania mieliśmy ok. 270 km. Nie wie-
działem czego się spodziewać, bo w tak długą 
jazdę na rowerze nigdy wcześniej nie wyrusza-
łem. Trasa obejmowała Świder – Otwock – Jasną 

Górę. Podążaliśmy dokładnie szlakiem piel-
grzymki pieszej, którą prowadzą Misjonarze 
Świętej Rodziny.

Pierwszy dzień był najbardziej wymagają-
cy, zrobiliśmy 125 km, a mimo to czułem się 
całkiem nieźle. Dotarliśmy do Radzic Dużych, 
gdzie noclegu udzielił nam miejscowy pro-
boszcz. Drugiego dnia miałem lekki kryzys, ale 
popołudniu wróciłem do formy. Zatrzymaliśmy 
się w Gidlach, skorzystaliśmy z gościnności do-
minikanów, na terenie posesji rozbiliśmy na-
mioty. Jasną Górę powitaliśmy trzeciego dnia 
ok. 11.30. Ta akcja wakacyjna bardzo zapadła 
mi w sercu. Mimo wielkiego trudu, wysiłku, 
bardzo mocno odczuwałem, że to nie ja robię 
łaskę uczestnicząc w tej pielgrzymce, ale że to 
ja jestem bardzo mocno obdarowany, że mo-
głem podjąć ten trud pielgrzymowania do Ma-
ryi. Pielgrzymkę rozpoczęło pięć osób, a osta-
tecznie do celu dotarły trzy.

Wróciłem zaledwie na trzy dni do semi-
narium, aby po dyżurze udać się do naszego 
domu rekolekcyjnego w Bąblinie na zastęp-
stwo. Przede mną są jeszcze rekolekcje z Na-
zaretankami i druga część urlopu. Tak oto wy-
gląda czas wakacyjny w naszym Seminarium 
Duchownym.

Kleryk Karol Bielecki
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KĄCIK KULINARNY

Pudding kokosowy i nie tylko

Składniki:
• 60 g pestek dyni uprażonych 

+ 50 g zmielonych
• 100 g siemienia lnianego 

złocistego
• 160 g płatków owsianych 

bezglutenowych

Mamy dla naszych czytelników zdrowe przepisy od Katarzyny Chojnackiej, kierowniczki 
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim. Smaczne-
go! 

Wykonanie:
• Odmierzamy i umieszczamy w większej misce suche składniki: pestki dyni, siemię lniane, płatki 
owsiane, jaglane, mielony len lub chia, nasienie płesznika, chia i sól 
• W innym naczyniu mieszamy wodę z syropem klonowym i stopionym olejem. Przelewamy mo-
kre składniki do suchych, mieszamy, łączymy wszystkie składniki (jeśli masa będzie zbyt gęsta i 
trudna do mieszania, dodajemy łyżkę lub dwie wody)
• Masę przekładamy do keksówki, wysmarowanej uprzednio olejem, obsypanej płatkami owsiany-
mi. Wyrównujemy powierzchnię masy chlebowej, owijamy keksówkę folią spożywczą i odkładamy 
na minimum 2h (max 24 godziny) w temperaturze pokojowej
• Rozgrzewamy piekarnik do 175°C (u mnie termoobieg), wkładamy chlebek do nagrzanego pie-
karnika i pieczemy przez 50 minut. Upieczony bochenek wyciągamy z piekarnika, odstawiamy w 
foremce do przestygnięcia na ok. 1h, następnie wykładamy go na kratkę do całkowitego przesty-
gnięcia (najlepiej niech stygnie przez całą noc, wtedy nie będzie się kruszył przy krojeniu). Można 
go przechowywać w temperaturze pokojowej do 5 dni.

ZDROWY CHLEBEK

Zdrowe przepisy kierowniczki Kasi

Składniki:
• Ugotowane 4 średnie 

buraczki
• 1 ogórek szklarniowy 

Wykonanie:
• Buraczki obieramy. Wszystkie warzywa trzemy na tarce na gru-
bych oczkach. Dodajemy posiekany pęczek kopru i pęczek szczypiorku. Wszystko mieszamy. 
Skrapiamy cytryną. Sól i pieprz do smaku. Zalewamy jogurtem naturalnym (2 duże opakowania).  
Podajemy z ugotowanym jajkiem przekrojonym na pół

CHŁODNIK

• 60 g płatków jaglanych
• 2 łyżki babki płesznik
• 2 łyżki ziaren chia
• 5 łyżek zmielonego lnu lub 

chia
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżka syropu klonowego

Składniki:
• 500 ml mleka roślinnego 

kokosowego/migdałowego
• 1/4 szklanki tapioki
• Łyżka syropu z agawy
• 2 garście malin

Wykonanie:
• Mleko zagotować. Dodać tapiokę. Gotować co chwilę miesza-
jąc, około 20 minut, aż tapioka będzie przezroczysta. Dodać syrop  
z agawy. Przelać do pucharków. 
• Przy studzeniu tapioka będzie gęstniała. Maliny zmiksować i wy-
łożyć na deser. Udekorować borówkami i listkami mięty.

PUDDING KOKOSOWY/MIGDAŁOWY Z TAPIOKI

• 4 łyżki oleju kokosowego
• 350 ml letniej wody i olej do 

wysmarowania formy

• pęczek rzodkiewki
• pęczek kopru i pęczek szczypiorku
• jogurt – 2 duże opakowania
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W trakcie Biesiady Szewskiej

Podziękowania dla muzyków

Orkiestra Dęta OSP w Kazimierzu 
Biskupim w tym roku „skończyła” 
110 lat. W trakcie Biesiady Szewskiej 
Grzegorz Maciejewski wójt gminy 
Kazimierz Biskupi wraz z kapelmi-
strzem Pawłem Grzybowskim po-
dziękowali najstarszym muzykom. 

„Za propagowanie i popularyzo-
wanie kultury w gminie Kazimierz 
Biskupi i poza jej granicami” po-
dziękowania otrzymali: Eugeniusz 
Lipiński, Edward Nożewski, Marian 
Rybacki, Józef Smorawski, Jan Wap-
niarski, Henryk Witkowski, Włodzi-
mierz Witkowski, Stanisław Żak. 
W imieniu nieżyjącego wieloletnie-
go kapelmistrza orkiestry Wacława 
Dunaja nagrodę odebrała żona 
Janina Dunaj, a w imieniu nieżyją-
cych mężów – Barbara Bandowska 
i Ewa Substelna. Natomiast Barbara 
Lipińska otrzymała wyróżnienie za 
prowadzenie przez wiele lat zespo-
łów tanecznych.

I Biesiada Szewska była okazją do podziękowań członkom Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim i osobom zaangażowanym w życie muzyczne naszej 
gminy.

– Wasz wkład w działalność Orkiestry Dętej OSP w Ka-
zimierzu Biskupim jest nieoceniony. Dziękuję za zaanga-
żowanie, poświęcony czas i wiele lat ciężkiej pracy. Życzę 
zdrowia i pomyślności w realizowaniu kolejnych zamierzeń 
– mówił wójt Grzegorz Maciejewski.
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Rolnictwo a zaraza cz. III

Krowy pomogą w walce z covid?

Wykorzystują oni genetycznie zmodyfiko-
wane krowy, których skład osocza jest podobny 
do ludzkiego. Jak mówi Eddie Sullivan - prezes 
firmy SAB Biotherapeutics: ,,Możliwa ilość oso-
cza pozyskana od jednej krowy oscyluje mię-
dzy 30 a 45 litrami miesięcznie.” Drugą zaletą 
tychże krów jest umiejętność produkcji neu-
tralizujących przeciwciał, które w laboratorium 
ulegają modyfikacji, służącej dezaktywacji wi-
rusa SARS-coV-2. Ssaki te są większe pod wzglę-
dem masy i mają silniejszą odpowiedź immu-
nologiczną niż ludzie.  Co za tym idzie, mają 
więcej krwi, w której znajduje się osocze. Może 
być ono pobierane aż trzy razy w ciągu jednego 
miesiąca, a nie tylko raz, jak u ludzi. Lek, który 
może z nich powstać ma właściwości aż cztery 
razy większe niż lek powstały z najsilniejszych 
przeciwciał ludzkich. Takie wyniki badań nowe-
go leku SAB-185 prowadzone na uniwersytecie 
w Pittsburghu, zostały opublikowane przez fir-
mę SAB w jednym z materiałów prasowych.

Jaki wpływ to odkrycie będzie miało na 
dalszy rozwój rolnictwa? Z pewnością pozy-
tywnym aspektem takiego leku będzie efek-
tywniejsza walka z wciąż trwającą i niszczącą 
polskie rolnictwo pandemią. Poprawa kondycji 
ludzkiego zdrowia to niezaprzeczalnie istotna 
strona dzisiejszych realiów. Jednakże jak ma-
wia polskie przysłowie: „Szklanka jest zawsze 

Niedawno natknęłam się na ciekawy artykuł dotyczący wykorzystania krów w walce z ko-
ronawirusem. Biotechnologiczna firma SAB Biotherapeutics „wpadła na pomysł”, by rozpo-
cząć produkcję terapeutycznego osocza dla osób walczących z covidem. 

do połowy pełna”, a co za tym idzie nie znamy 
dalekosiężnych skutków działania tegoż leku, 
o ile firma SAB zdobędzie zgodę na dalsze pro-
wadzenie badań. Jeśli okaże się, że te doświad-
czenia przyniosą pozytywne efekty to staną 
się pierwszymi przeciwciałami, wytwarzanymi 
przez zwierzęta, którymi będzie można leczyć 
ludzi. Należy jednak wspomnieć, że działalność 
SAB Biotherapeutics budzi wiele kontrowersji 
we współczesnej nauce i medycynie. Bierze się 
to niewątpliwie z braku wystarczającej wiedzy 
na temat GMO i innych laboratoryjnie zmienia-
nych cech fizjologicznych. Jeśli spojrzymy na to 
z innej strony, Zachód od wielu lat stosuje GMO 
i nie przynosi to na razie żadnych negatywnych 
skutków. 

Świat po pandemii już nigdy nie będzie do-
kładnie taki sam i tylko głupcy, wierzą wciąż, 
że nic się nie zmieni. Tak, jak moi dziadkowie 
wspominali II wojnę światową, tak my będzie-
my wspominać naszą III. Nie jest potrzebny 
konflikt zbrojny, by tysiące niewinnych ludzi 
każdego dnia traciło swoje życie. Najważniejsze 
byśmy nie stali w miejscu, tylko cały czas roz-
wijali się, bo jak mawiał Einstein: „Życie jest jak 
jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, 
musisz być w ciągłym ruchu.”

Anna Węgrzeniejewska

Źródło: SAB Biotherapeutics/ Twitter
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Festyn na osiedlu i zawody

O puchar Grzegorza i Michała
Rodzinna atmosfera i dobra zabawa towarzyszyła zawodom wędkarskim i festynowi na 

osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim. 
Koło Wędkarskie PZW Nr 46 Kazimierz Biskupi oraz radny Grzegorz Grobelski waz z synem Mi-

chałem zorganizowali po raz XI festyn wędkarski o ich puchar. Na starcie stanęło 2 juniorów, 23 se-
niorów. W kategorii junior najlepszy był Janek Pomorski z wynikiem 1215 g, a drugie miejsce zajął 
Karol Szulc 1080 g. Wśród seniorów najlepszy okazał się Piotr Szulc z wynikiem 4580 g. Drugi był 
Miłosz Rybacki 4025 g, a trzeci Marek Pernak 3860 g, który złapał największą rybę festynu karasia 
o wadze 400 gram. 

Natomiast po połu-
dniu na osiedlu Połu-
dnie odbył się festyn 
zorganizowany przez 
radnych: Grzegorza 
Grobelskiego, Monikę 
Kaczmarek, Bernar-
da Szulca, Wojciecha 
Derdę oraz koło węd-
karskie nr 46. Nie bra-
kowało konkursów, 
nagród i dobrej zaba-
wy. Wspólnie bawiło 
się ponad 100 osób.
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Nowość w gminnej bibliotece

Drzewko  
z książkami

W Bibliotece Publicznej w Kazimierzu 
Biskupim dostępne są książki związane 
z tematyką uzależnień. Wyeksponowane na 
wyjątkowym regale przyciągają wzrok czy-
telników.

 – Zauważyłam zainteresowanie młodzie-
ży, jak i dorosłych, publikacjami związany-
mi z tematyką uzależnień. Wychodząc na 
przeciw oczekiwaniom czytelników posta-
nowiłam, dzięki wsparciu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
zakupić odpowiednią literaturę - mówi Ewa 
Staniszewska z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kazimierzu Biskupim.

Książki można wypożyczać w godzinach pra-
cy biblioteki.

Na terenie PGKiM w Kazimierzu Biskupim

Powstała nowa hala
Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Bisku-

pim powstała hala magazynowa. Będzie to zaplecze dla sprzętu technicznego i pojazdów PG-
KiM.

Hala magazynowa ma wymiary 11 x 30 x 4,70 m, a ściany są z blachy trapezowej. Obiekt wyposa-
żony będzie w cztery bramy przesuwne oraz jedne drzwi ewakuacyjne. W części prawej hali maga-
zynowej wybudowany jest kanał żelbetowy o wymiarach 5,62 x 1,22 m  i wysokości 1,72 m. Dzięki 
temu hala będzie także w części warsztatem służącym do naprawiania sprzętu posiadanego przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim.

– Brakowało nam ta-
kiego miejsca. Przed-
siębiorstwo się rozwija, 
kupujemy coraz więcej 
sprzętu. Teraz będzie-
my mogli spokojnie 
trzymać pojazdy w hali. 
To będzie także idealne 
rozwiązanie w trakcie 
zimy – podkreśla Romu-
ald Starczewski, prezes 
PGKiM w Kazimierzu Bi-
skupim.
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Sezon 2021/2022 GKS Polonus Kazimierz Biskupi

Nowy sezon okiem prezesa
 Jak będzie wyglądał nowy sezon Polonusa 

Kazimierz Biskupi? O tym prezes klubu Grze-
gorz Adamczewski.

Nowy sezon dla naszej drużyny to przede 
wszystkim nowa grupa V ligi, gdzie zamiast ry-
walizacji z drużynami z okręgu konińsko-kali-
skiego czeka nas na pewno dużo trudniejsze 
zadanie. Przyjdzie nam rywalizować z okręgiem 
poznańskim, a co za tym idzie na pewno poziom 
sportowy tych drużyn będzie wyższy, ale też za-
gramy na lepszych stadionach i murawach. To 
także dalsze wyjazdy. 

Od sierpnia w naszym klubie mamy nowego 
trenera, który ostatnio 
pracował na poziomie 
II ligi, udało się dopiąć 
transfer Norberta Grze-
laka z III-ligowego Soko-
ła Kleczew i to na pewno 
ogromne wzmocnienia. 
Niestety, mamy też bar-
dzo duże osłabienia, 
gdyż aż 7 zawodników 
z różnych przyczyn nie 
mogło wznowić trenin-
gów lub będą z nami tyl-
ko w dwóch pierwszych 
meczach. Ich miejsce 
zajmie nasza młodzież 
i młodzi zawodnicy z re-
gionu. 

W okresie przygoto-
wawczym zagraliśmy 
5 spotkań, z czego 3 
zakończyły się naszym 
zwycięstwem, a 2 – po-
rażkami. Liczymy na to, 
że nasza jeszcze młod-
sza niż w poprzednim 
sezonie drużyna poradzi 
sobie w nowym środo-
wisku i dalej będziemy 
się rozwijać jako klub. 
To jest nasz cel na ten 
sezon.

W meczu inaugurują-
cym rozgrywki Polonus 
pokonał Polanina Strzał-
kowo 2:1
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Nowość w gminnej bibliotece

Drzewko  
z książkami

W Bibliotece Publicznej w Kazimierzu 
Biskupim dostępne są książki związane 
z tematyką uzależnień. Wyeksponowane na 
wyjątkowym regale przyciągają wzrok czy-
telników.

 – Zauważyłam zainteresowanie młodzie-
ży, jak i dorosłych, publikacjami związany-
mi z tematyką uzależnień. Wychodząc na 
przeciw oczekiwaniom czytelników posta-
nowiłam, dzięki wsparciu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
zakupić odpowiednią literaturę - mówi Ewa 
Staniszewska z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kazimierzu Biskupim.

Książki można wypożyczać w godzinach pra-
cy biblioteki.

Na terenie PGKiM w Kazimierzu Biskupim

Powstała nowa hala
Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Bisku-

pim powstała hala magazynowa. Będzie to zaplecze dla sprzętu technicznego i pojazdów PG-
KiM.

Hala magazynowa ma wymiary 11 x 30 x 4,70 m, a ściany są z blachy trapezowej. Obiekt wyposa-
żony będzie w cztery bramy przesuwne oraz jedne drzwi ewakuacyjne. W części prawej hali maga-
zynowej wybudowany jest kanał żelbetowy o wymiarach 5,62 x 1,22 m  i wysokości 1,72 m. Dzięki 
temu hala będzie także w części warsztatem służącym do naprawiania sprzętu posiadanego przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim.

– Brakowało nam ta-
kiego miejsca. Przed-
siębiorstwo się rozwija, 
kupujemy coraz więcej 
sprzętu. Teraz będzie-
my mogli spokojnie 
trzymać pojazdy w hali. 
To będzie także idealne 
rozwiązanie w trakcie 
zimy – podkreśla Romu-
ald Starczewski, prezes 
PGKiM w Kazimierzu Bi-
skupim.
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zwycięstwem, a 2 – po-
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że nasza jeszcze młod-
sza niż w poprzednim 
sezonie drużyna poradzi 
sobie w nowym środo-
wisku i dalej będziemy 
się rozwijać jako klub. 
To jest nasz cel na ten 
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W meczu inaugurują-
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