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Brązowy krzyż zaslugi

Wójt z medalem od prezydenta

Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi odebrał Brązowy Krzyż Zasługi
przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. – Jest to dla mnie wielki zaszczyt
i wyróżnienie – mówił wójt.
Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wręczyła w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odznaczenia państwowe.
Jak podkreśliła mają one ogromną wartość,
a uhonorowane osoby
są przykładem dla kolejnych pokoleń młodych Wielkopolan.
Wśród osób odznaczonych był Grzegorz
Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.
– Jest to dla mnie
wielki zaszczyt i wyróżnienie – podkreślił
wójt. – Odznaczenie
odebrałem nie tylko w swoim imieniu,
ale także w imieniu
wszystkich radnych
Gminy Kazimierz Biskupi, sołtysów, pra-
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cowników Urzędu Gminy jak i pracowników
jednostek mi podległych, którzy z dużym
zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. Pragnę zaznaczyć, że
ta ważna uroczystość jest przeze mnie traktowana nie tylko jako osobisty sukces lecz
także jako wyróżnienie dla wszystkich mieszkańców, którzy wspólnie przyczyniają się do
rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

Umowa na fotowoltaikę podpisana

Instalacje na budynkach
użyteczności publicznej

Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi podpisał umowę w zakresie
wykonania instalacji
fotowoltaicznych
na
obiektach użyteczności
publicznej na terenie
gminy.
Urządzenia zainstalowane zostaną na hali
sportowej w Kazimierzu
Biskupim, oczyszczalni
ścieków, szkołach podstawowych w Kazimierzu Biskupim, Sokółkach
i Dobrosołowie, a także
na Przedszkolu oraz Wiejskim Domu Kultury w Kozarzewie i świetlicy wiejskiej w Nieświastowie

Prace wykonywać będzie firma Solar Broker Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość robót to 806 377 zł, z czego dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 557 252,40 zł.

Spotkanie w Sokółkach

Rozmawiali o „Czystym Powietrzu”

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Sokółkach odbyło się
spotkanie dotyczące programu „Czyste
Powietrze”. Wzięli w nim udział mieszkańcy Bielaw, Sokółek, Posady, a także innych
miejscowości naszej gminy.
Podczas spotkania pracownicy Urzędu
Gminy w Kazimierzu Biskupim opowiadali na
czym polega program. „Czyste Powietrze” to
kompleksowy program, którego celem jest
poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz
beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
W ramach programu można otrzymać dofinansowanie wymiany starych i nieefektyw-

nych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne
źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz
przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Uczestnicy spotkani pytali, jakie warunki należy spełnić i w jaki sposób można uzyskać pomoc.
Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
pokój numer 9 (tel. 63 244 77 38).
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Dożynki gminno-parafialne

Dziękowali za plony

Święto plonów w gminie Kazimierz Biskupi rozpoczęło się tradycyjnie mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Marcina z Tours. Później korowód dożynkowy udał się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się oficjalna część dożynek.
Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania
wieńców dożynkowych.
W tym roku wykonały je
sołectwa Dobrosołowo,
Kazimierz Biskupi i Wieruszew. Wszystkie otrzymały podziękowanie za
podtrzymywanie tradycji.
Później starostowie dożynek: Edyta Szymankowska z Bochlewa i Michał
Walachowski z Bielaw
przekazali na ręce gospodarza dożynek chleb.
– Dożynki to jeden
z najpiękniejszych dni
dla każdego rolnika, to
jeden z najważniejszych staropolskich obyczajów. Tak dawniej, jak i dziś są ważne dla
wszystkich, bo przypominają, że to właśnie
dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia
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na stoły w naszych domach polski chleb – mówił wójt Grzegorz Maciejewski.
W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkurs na
najładniej wystrojoną wieś. Nagrody otrzymały

sołectwa Kozarzewek, Cząstków oraz wspólnie
Wieruszew, Wola Łaszczowa, Posada, Sokółki
i Władzimirów. W trakcie części oficjalnej wręczono także odznakę honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa”. To wyróżnienie otrzymali: Anna
Kubiak z Woli Łaszczowej, Mirosław Strzelecki,
mieszkaniec Posady oraz Michał Walachowski
z Bielaw. Natomiast starosta koniński Stanisław
Bielik wręczył odznakę „Zasłużony dla powiatu
konińskiego” Zofii Łebkowskiej z Władzimirowa.
Podziękowano
również firmom, które działają na terenie
gminy i wspierają lokalne przedsięwzięcia,
akcje charytatywne.
Statuetki odebrali Radosław Solarz z firmy
Solger, Mariusz Buśkiewicz z PPHU Feniks
oraz Radosław Woźniak z firmy Woźniak
– transport ciężarowy,
roboty ziemne.
Smacznie było, jak
zawsze, dzięki Kołom
Gospodyń Wiejskich
z Kozarzewa, Kozarzewka, Posady, Kazi-

mierza Biskupiego, Jóźwina, Władzimirowa i Kamienicy.
Na scenie zaprezentowali się seniorzy, Zofia
Łebkowska z ludowymi przyśpiewkami oraz Kapela z Kopyta i przyjaciele. Nie zabrakło humoru i dobrej zabawy. To zapewnił również zespół
Majka – finalista siódmej edycji Disco Star i Kapela Zza Winkla.
W trakcie dożynek funkcjonował punkt szczepień i Mobilny Punkt Spisowy.
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NASZE PIERWSZAKI

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim
Klasa 1a: I rząd od lewej: Helena Kobylińska, Julia Tomaszewska, Adam Drela, Tymon Semrał,
Jowita Dławichowska, Gabriela Kowalczyk, Olga Jacoszek, Julia Kowalczyk,
Dawid Januszkiewicz, Kacper Orzechowski.
II rząd od lewej: Olga Kwiecińska, Emilia Olkowska, Witold Chabas, Maja Bielska, Anna Gralińska, Mateusz
Szczepankiewicz, Wiktor Jeliński, Franciszek Domański, Stanisław Biernacki, wychowawca: Magdalena Socha

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim
Klasa 1b: I rząd od lewej: Jakub Trębiński, Mateusz Rybarczyk, Natan Rosocki, Marika Kargul, Hanna Grobelna,
Iga Kargul, Jakub Ławniczak, Julianna Falbagowska, Natalia Juszczak, Maja Pałucka.
II rząd od lewej: Julia Kołodziejczak, Damian Kwiatkowski, Filip Jaroszewski, Cyprian Czaplicki,
Stanisław Jagodziński, Maksymilian Miżyński, Franciszek Budzyński, Igor Kaliszewski,
wychowawczyni Grażyna Kaliska.

6

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim
Klasa Ic: Dolny rząd od lewej: Antoni Malinowski, Leon Dobry, Adam Miśkiewicz,
Franciszek Bagiński, Nikodem Juźwiak, Władysław Szudrowicz, Filip Ciepły.
Środkowy rząd od lewej: Aleksandra Skąpska, Natasza Urycka, Natalia Szczepańska,
Maria Szkudelska, Barbara Błaszczyk, Diana Tyńska, Lena Kwiatkowska.
III rząd od lewej: Zofia Kluczyńska, Filip Kowalczyk, Jakub Susicki, Nikola Woźniak,
Inga Nowacka, Antonina Nawrocka, Agata Starczewska, wychowawczyni Romana Rybacka.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokółkach
Stoją od lewej: Iwo Smug, Fabian Gogulski, Michalina Mila, Maja Gajdzińska, Michał Kałużny,
Milena Ciesielska, Zuzanna Gorzelańczyk, Antonina Tomaszewska, Anastazja Osada,
Amelia Palutka, Lena Struglińska, Emilia Dranikowska
Dół od lewej: Jan Latoń, Patryk Woźniak, Mikołaj Szczepański, Oliwier Jeż, Damian Frontczak,
Jakub Gosławski - Magda, wychowawczyni: Iwona Caganowska
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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozarzewie
Od lewej stoją: Iga Buselt, Wiktoria Kucharska, Wojciech Spierewka, Pola Woźniak, Wiktor Głowacki,
Zofia Baraniecka, wychowawczyni Joanna Kapuścińska, nieobecna Lena Urbaniak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie
Od lewej stoją: Amelia Markiewicz, Paulina Stawska, Jan Skąpski, Antoni Kapuściński,
Jakub Markiewicz, Kinga Szymankowska, Aleksander Ziemniarski, Zuzanna Małolepsza,
Amelia Górska. Wychowawczyni Anna Szczepaniak.
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Młodzież spotkała się z pisarką

O nałogach i nie tylko

Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Biskupim i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosiły młodzież
z terenu gminy Kazimierz Biskupi na spotkanie autorskie z Katarzyną T. Nowak. Pisarka
rozmawiała z młodymi ludźmi o nałogach.
Dla wszystkich klas ósmych z terenu naszej
gminy odbyły się spotkania autorskie z Katarzyną T. Nowak – pisarką, dziennikarką, córką pisarki Doroty Terakowskiej i Andrzeja Nowaka – pianisty i kompozytora. Powodem spotkania była
wydana książka „Rok na odwyku. Kronika powrotu”. – Autorka i bohaterka książki to ta sama osoba, która
w poruszający sposób opisuje swój
roczny pobyt w zamkniętym zakładzie odwykowym. Przeczytałam
książkę i pomyślałam, że ta prawdziwa historia na pewno trafi do
młodzieży. Pani Katarzyna przyjęła
nasze zaproszenie i w poruszający,
przejmujący sposób opowiadała
młodym o swojej walce z nałogiem
– mówi Ewa Staniszewska z biblioteki
w Kazimierzu Biskupim.
Młodzież przyjęła autorkę bardzo

ciepło. Nie zabrakło pytań dotyczących uzależnień i autografów na kupionych książkach.
– Naszym zadaniem jest pokazanie Wam,
jak szkodliwe są nałogi. Cieszę się, że wzięliście udział w tym spotkaniu. Za chwilę przed
Wami szkoła średnia, tam spotkacie się z różnymi osobami, będziecie narażeni na różne
wpływy. Musicie wiedzieć, co jest dla Was dobre – mówił Józef Młodożeniec, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kazimierzu Biskupim.
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Od ponad roku uczy się w Tajlandii

Mieszkam w Krainie Uśmiechu

Od ponad roku uczy się w jednym z liceów w Tajlandii. Tajowie ujęli ją swoją życzliwością.
Zapraszam na rozmowę z Marysią Budkiewicz o jej przygodzie w Krainie Uśmiechu.
Jak to się stało, że znalazłaś
się w Tajlandii? Skąd pomysł
na kontynuację nauki właśnie
w tym kraju?
Dwa lata temu wzięłam udział
w konkursie Towarzystwa Szkół
Zjednoczonego Świata o stypendium do szkół międzynarodowych. TSZŚ oferowało miejsca do
wybranych szkół United World
College, których na całym świecie
jest 18. Po wypełnieniu aplikacji
i wywiadu z komitetem narodowym, jako jedna z 11 nastolatków w całej Polsce,
dostałam nominację do jednej ze szkół UWC,
która została dla mnie wybrana na podstawie
zainteresowań, planów na przyszłość i ambicji.
To, co wyróżnia moją szkołę spośród innych, to
skupienie na wrażliwości międzykulturowej,
wzajemnym poszanowaniu, docenianiu natury
i ćwiczeniu uwagi poprzez mindfulness (celowe,
świadome skierowanie swojej uwagi na to, czego doznaje się w danej chwili).
W jaki sposób jesteś związana z gminą Kazimierz Biskupi?
Z Kazimierzem Biskupim łączy mnie rodzina.
To tam do szkoły chodziła moja mama, a w kościele parafialnym w Kazimierzu Biskupim moi
rodzice brali ślub. Moja mama pochodzi z miejscowości Olszowe, obecnie mieszka tam moja
babcia i wujek. A w Jóźwinie mieszka również
bliska rodzina ze strony mojego taty.
Już od jakiegoś czasu jesteś w Tajlandii. Co Ci
się najbardziej podoba w tym kraju, a co najwięcej przeszkadza?
W Tajlandii jestem już ponad rok, swoją naukę zaczęłam w sierpniu 2020 roku. W tak krótkim czasie zdążyłam stworzyć wiele wspomnień,
takie jak niezliczone wyjścia na plaże z przyjaciółmi, dni międzynarodowe gdzie świętujemy
różnorodność szkoły i kulturowe wydarzenia jak
Loi Krathong. Bardzo podoba mi się tutaj otwartość i przyjazność Tajów, którzy chętnie słuchają
o naszych przygodach i zapoznają z własnymi
obyczajami. Tajlandia to wymarzony kraj do życia, mieszkania w nim. Jedyną niedogodnością
jest chwilowy brak swobodnego podróżowania
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i odwiedzenia Polski w czasie mojej nauki. Jednak dzięki programowi Phuket Sandbox mój
brat Michał mógł odwiedzić mnie w Tajlandii
podczas wakacji!
Jak wygląda edukacja w Tajlandii? W jakiej
szkole się uczysz?
Uczę się w międzynarodowej szkole UWC
Thailand. Spędzę tutaj dwa ostatnie lata liceum,
które zakończę maturą międzynarodową International Baccalaureate Diploma Programme,
gdzie wybrałam 6 przedmiotów: globalną politykę, biznes, środowisko, matematykę, angielski
i hiszpański. Dodatkowo mamy kursy o kulturze
tajskiej oraz lekcje, które pomagają nam zrozumieć skąd pochodzi wiedza. Ponadto sami piszemy rozprawki z każdego przedmiotu na co
najmniej 2 000 słów oraz esej na 4 000 słów na
wybrany temat zainteresowań, który dogłębnie
analizujemy. IB DP skupia się na doskonałości
akademickiej, ale jako szkoła UWC cenimy różnorodność i wielką częścią mojego życia społecznego są rozmowy z innymi uczniami o naszych
kulturach i pochodzeniach, wspólnie pomagamy lokalnej społeczności, poprzez pakowanie
paczek żywieniowych lub malowaniu szkół dla
dzieci uchodźców z Birmy, dbamy o zdrowie fizyczne i mentalne i próbujemy budować lepszy
świat oparty na wyrozumiałości i uczciwości.
U nas zaraz wrzesień i nowy rok szkolny.
Jak w Tajlandii wyglądają wakacje? Jak zorganizowany jest rok szkolny?
Rok szkolny w Tajlandii wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Szkołę zaczynamy w sierpniu
i kończymy w czerwcu, ale podczas roku mamy

wiele przerw. Wiele z nich jest związanych z wydarzeniami kulturowymi w Tajlandii takimi jak
urodziny króla i królowej, albo Songkran, gdzie
świętujemy nowy rok buddyjski. Ze względu na
pandemię i ograniczenia związane z podróżowaniem część moich znajomych na okres wakacji została na Phuket (na tej wyspie znajduje się
nasza szkoła). Razem z przyjaciółkami Lethyce
z Filipin i Elodią z USA zorganizowałyśmy sobie
mieszkanie na czas wakacji i w tym czasie razem gotowałyśmy, próbowałyśmy nowych dań
tajskich takich jak curry roti, pad thai i zupy tom
yum. Każdy wieczór spędzałyśmy na pobliskiej
plaży podziwiając piękne zachody słońca.
Gdzie mieszkasz? W jakim języku się porozumiewasz?
Podczas roku szkolnego mieszkam w boardingu, z 80 osobami z ponad 60 krajów. W każdym pokoju znajdują się 3 osoby z różnych stron
świata, w moim pierwszym roku dzieliłam pokój z Elodia z USA i Zoyą z Bangladeszu, później Linh Dan z Wietnamu oraz Nice z Tajlandii.
Wszyscy porozumiewamy się w angielskim, chociaż nie jest to jedyny język, wielu z nas uczy się
tutaj francuskiego, hiszpańskiego i chińskiego,
a wspólne rozmowy są doskonałym sposobem
na ćwiczenie poznawanych języków. Boarding
to zdecydowanie odmienne miejsce, ale po-

przez wspólne gry, rozmowy, karaoke i wspólne
posiedzenia w głównym pokoju tworzymy niesamowitą atmosferę, gdzie zawsze coś się dzieje
i każdy czuje się jak w domu.
Jakie masz plany na przyszłość? Zostajesz
w Tajlandii?
Po nauce w tak niezwykłej szkole, możliwości
się nie kończą. Po ukończeniu UWC Thailand planuję kontynuować moją naukę na uniwersytecie
w Amsterdamie na wydziale nauk społecznych,
aby w przyszłości zwalczać nierówność i niesprawiedliwość.
Dla nas Tajlandia to egzotyczny kraj, czy tak
jest naprawdę?
Środowisko Tajlandii jest inne niż w Polsce.
Przyroda jest egzotyczna i często uczymy się
o otaczających nas roślinach i zwierzętach takich jak palmy, kauczukowce, mangrowce, węże
i warany. Dowiadywanie się jak ludzie dostosowali się do takich warunków jest bardzo ciekawe
i Tajowie bardzo chętnie opowiadają nam o swoich sposobach. To w Tajlandii mieszkają słonie,
na wyspie na której mieszkam istnieje specjalne
sanktuarium dla słoni oraz gibonów, to tutaj ludzie odnoszą się do siebie z ogromnym szacunkiem, a Tajlandia nie bez powodu jest nazywana
Krainą Uśmiechu.
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Zaczyna się nowy rok formacyjny

Powiew zmian w klasztorze

Kochani mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi, z dnia na dzień, dni stają się coraz krótsze. Mija czas letnich urlopów, pozostają w naszej pamięci wspomnienia, których za murami
prastarego klasztoru w Kazimierzu Biskupim
też nie brakuje.
Wraz z końcem sierpnia skończyły się praktyki
naszych kleryków. Kościół seminaryjny zaczyna
tętnić życiem. Powraca gwar w zakonnym refektarzu, słychać ciągłe dyskusje kleryków. Alumni
wspominają swoje wojaże wakacyjne. Czas nieubłagalnie leci, aby na nowo podjąć kolejny rok
formacyjny w naszym seminarium.
Letnie roszady w naszej wspólnocie zakonnej
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny wywołały pewne zmiany w naszej wspólnocie kazimierskiej. Nasz klasztor opuścili trzej nowo wyświęceni kapłani. Po dwóch latach pracy, jesienny
powiew zmian dotknął księdza Roberta Ciżewskiego MSF. Dotychczasowy Ojciec Duchowny
został przełożonym domu zakonnego w Ciechocinku. Wiatr zmian był tylko zapowiedzią tego, co
wydarzyło się wczesną jesienią.
Już w pierwszych dniach sierpnia, gmach seminaryjny powitał nowego Ojca Duchownego –
księdza Pawła Olszewskiego MSF, który przybył
do nas ze Świdra. Tam ksiądz Paweł pełnił funkcje
prefekta szkoły podstawowej im. Świętej Rodziny.
Na tym nie kończą się zmiany. Po latach nieobec-

ności do Kazimierza Biskupiego powrócił ksiądz
Edward Ziarniewicz MSF, który pracował w Żernicy, w diecezji gliwickiej. Wśród nowych domowników seminarium jest też ksiądz Stanisław Czarny, dotychczasowy proboszcz parafii Matki Bożej
La Salette w Poznaniu. Ksiądz Stanisław będzie
teraz spowiednikiem kleryków naszego seminarium. Do pracy na misjach przygotowują się też w
naszym domu zakonnym ksiądz Filip Mańkowski
MSF i ksiądz Adam Wiśniewski MSF.
Po rocznym nowicjacie i po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych w mury seminaryjne
przybyli nowi klerycy, którzy rozpoczną swoją
drogę do kapłaństwa i życia zakonnego. Kleryk
Gerard Krzyżanowski MSF i kleryk Uladzislaus
Varvshevich MSF, który pochodzi z Białorusi.
Po letnich praktykach i zasłużonym wypoczynku, pełni sił, uśmiechnięci, nasi bracia klerycy lądują w kazimierskim klasztorze, by na nowo
rozpocząć czas pracy nad sobą i wytężonej nauki.
Od drugiego września nasi klerycy, trwają w skupieniu i ciszy przed złożeniem ślubów czasowych
i wieczystych. Do tej podniosłej uroczystości
przygotowuje ich nasz współbrat ks. prof. dr. hab.
Marian Machinek MSF. Wszystkim przygotowujących się do złożenia profesji zakonnej wypraszajmy darów Ducha Świętego.
Dk. Stanisław Walas MSF

Od lewej na zdjęciu: ks. Edward Ziarniewicz MSF, ks. Paweł Olszewski MSF, ks. Stanisław Czarny MSF
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Spektakl plenerowy „Nasi Patronowie”

Mieszkańcy zostali aktorami

Historię Pięciu Braci Męczenników opowiedzieli we wrześniową niedzielę mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi. Spektakl
plenerowy „Nasi Patronowie” na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych
w gminie.
Po popołudniowej mszy świętej, na placu
przed kościołem parafialnym pw. św. Marcina
z Tours odbyło się wyjątkowe widowisko. W role
aktorów wcielili się mieszkańcy gminy, by opowiedzieć historię Pięciu Braci Męczenników. Już
po raz szesnasty przypomniano historię sprzed
tysiąca lat.
Grupa aktorów ćwiczyła pod okiem Grażyny Mójty, a scenariusz do widowiska napisali
Eugeniusz Lipiński i Stanisław Żak. – Dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym w to widowisko. Wśród aktorów widzę rodziny, starszych i młodszych. To bardzo ważne, by pamiętać o naszej historii, o naszych korzeniach
– mówił Grzegorz Maciejewski, wójt Kazimierza
Biskupiego.

Tradycyjnie już nie zabrakło stoisk związanych ze średniowieczem, a Grupa Rekonstrukcyjna Walhalla przygotowała atrakcje dla najmłodszych.
Organizatorami wydarzenia byli: wójt gminy Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury
w Kazimierzu Biskupim oraz Bractwo Świętych
Pięciu Męczenników. Patronem wydarzenia był
Powiat Koniński
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KĄCIK KULINARNY
Pasztet, grzybki i rybka

Przepisy Wiesi i Grzesia

Co zrobić, by ryba nie miała ości i doskonałe jesienne potrawy. Prezentujemy przepisy
Wiesławy i Grzegorza Grobelskich. Jak zapewnia nas pan Grzegorz wszystko robione wspólnie smakuje „o niebo lepiej”.

PASZTET DROBIOWO-BOCZKOWY WIESI I GRZEGORZA GROBELSKICH
Składniki:
• po 6 ziarenek ziela angiel- • 6 jajek
• garść suszonych grzybów
skiego i pieprzu czarnego • szczypta gałki muszkatołowej,
• 5 dużych ćwiartek z kurczaka
oraz 4 listki laurowe, sól
bułka tarta, marchewka, pie• około 1,5 kg surowego boczjodowana
truszka (przy dużej rodzinie
ku, pokrojonego na 4 części
• 300 g wątróbki drobiowej
wielokrotność składników).
• 1 duża cebula
• 1 bułka kajzerka
Wykonanie:
• Grzyby moczyć w zimnej wodzie przez kilka godzin lub przez
noc. Włożyć do dużego garnka wraz z wywarem, dodać umyte
udka ćwiartki, kawałki boczku, obraną cebulę, ziele angielskie,
pieprz i listki laurowe. Mięso zalać wodą (jak najmniej), dodać
sól i gotować pod przykryciem aż mięso będzie odchodziło od
kości,( około 1 godziny).
• Wątróbkę przesmażyć na patelni na oleju. Wywar przecedzić, namoczyć bułkę.
• Mięso kurczaka obrać z kości i zmielić w maszynce do mięsa na drobnym sitku razem z boczkiem,
wątróbką, cebulą, marchewką, pietruszką, grzybami i odciśniętą bułką. Dodać żółtka, a białka ubić
na pianę
• Masę pasztetu dokładnie wyrobić, doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową, a na koniec
połączyć z pianą z białek. W razie potrzeby dolewamy wywaru, aby masa nie była zbyt sztywna,
powinna przypominać konsystencje masy na sernik, czyli dość płynna.
• Formy keksowe wysmarować olejem i posypać bułką tartą, napełnić masą mięsną. Wstawić do
nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piec przez około 60-70 minut. Po upieczeniu należy odstawić pasztet do ostygnięcia.

RYBY BEZ DROBNYCH OŚCI PREZESA KOŁA PZW NR 46 KAZIMIERZ BISKUPI
Dużym problemem podczas jedzenia ryb są drobne ości. Aby
się ich pozbyć podaje prosty sposób: należy rybę po oskrobaniu i sprawieniu przeciąć wzdłuż kręgosłupa na dwie części.
Następnie kładziemy na deskę skórą w dół i ostrym nożem
nacinamy poprzecznie w odstępach po 2, 3 mm tak aby nie
przeciąć skóry, tak jak widać na zdjęciu. Można poodcinać
płetwy z ościami lub wyjąć długie ości „żebrowe” Podczas
smażenia ryby, małe kawałeczki drobnych ości się wysmażają
i nie są problemem podczas jedzenia. Jedzmy dużo zdrowych, świeżych ryb.

GRZYBY W OCCIE

Zalewa
• cebulka, marchewka (krojo• 4-5 liścia laurowego
• 5 szklanek wody
na w plastry)
• po zagotowaniu dodajemy
• 4 duże łyżki cukru
• 10 ziarenek ziela angielskie1 szklankę octu.
• 2 łyżki soli
go
Wykonanie:
• oczyszczone i opłukane grzyby zalane wodą z octem (łyżka na litr powoduje, że mają piękny kolor) zagotować przez 5 minut
• odcedzić, przepłukać dodać do zalewy, zagotować na małym ogniu wkładać do wyparzonych
słoików, zakręcać i odwracać do góry dnem.
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Pewnym krokiem do przedszkola

Pierwsi absolwenci żłobka

Pierwsi absolwenci Publicznego Żłobka
nr 1 w Kazimierzu Biskupim opuścili jego
mury. 15 dzieci rozpoczęło naukę w przedszkolu.
Podczas spotkania z dziećmi nie zabrakło łez
wzruszenia i wspomnień. – Taką uroczystość
mamy po raz pierwszy. Żegnamy pierwszych
w historii naszego żłobka absolwentów. Po
prawie dwóch latach ustępują miejsca maluchom – mówiła Wioletta Falkowska, dyrektor żłobka.
Wszyscy podkreślali, że powstanie w naszej gminie żłobka było
koniecznością. Mówili
o tym rodzice. – Na początku miałam wiele
obaw, pierwsze dziecko dawałam do żłobka. Antosia przynosiła jednak coraz więcej
umiejętności. Widzę
jej szybszy rozwój.
Rozstajemy się z tą

placówką z ciężkim sercem – mówiła Katarzyna Lenart.
W tej chwili do żłobka uczęszcza 30 dzieci.
W tym roku udało się stworzyć miejsca dla kolejnych 10. – To była bardzo dobra decyzja.
Jestem szczęśliwy i przekonany, że dzieci są
dobrze przygotowane do kolejnego etapu
w ich życiu – zapewniał wójt gminy Grzegorz
Maciejewski.

15

16

Odpust w Bieniszewie

Tysiące pielgrzymów
z całej Polski

8 września tłumy pielgrzymów odwiedzają klasztor kamedułów w Bieniszewie.
W dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, obchodzony jest w eremie odpust.
Klasztor na szczycie Sowiej Góry (117 m
n.p.m.) rokrocznie przeżywa prawdziwy najazd
pielgrzymów, którzy w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przybywają na odpust.
Podobnie jest i dzisiaj. Podczas sumy odpustowej ksiądz Mirosław Dukiewicz, proboszcz parafii pw. św. Faustyny w Koninie mówił o oddaniu
się Bogu i roli Maryi w naszym życiu. – Maryja
jest doskonałym przykładem posłuszeństwa i współdziałania z łaską Boga. Każdy
z nas wierzących jest zaproszony do tego, by
w świecie w którym żyjemy, być świadkiem
wiary. Z pełnymi garściami ziaren i miłości
stańmy dziś przed Bogiem – podkreślał kapłan.
Eucharystię koncelebrowali księża z naszego
regionu. O oprawę muzyczną zadbała Orkie-

stra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu
Biskupim oraz chór „Adoremus” z Posady. Nie
zabrakło pocztów sztandarowych górników
i Bractwa Świętych Pięciu Męczenników.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już
dzień wcześniej nieszporami. Warto wspomnieć, że na tę modlitwę od wielu lat przychodzą do eremu liczne pielgrzymki, między
innymi z Kazimierza Biskupiego, czy Gosławic.
– W naszym regionie, w moim rodzinnym
domu ten dzień był wyjątkowo celebrowany. I ja teraz staram się robić tak samo. Zawsze jestem na sumie odpustowej, po południku zapraszam dzieci na uroczysty obiad.
Świętujemy – opowiada pani Alicja.
W trakcie nieszporów i odpustu erem w Bieniszewie odwiedziło kilkanaście tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Czekała na nich grochówka i jadło klasztorne według przepisu
brata Makarego. Nie zabrakło także odpustowych tasz.
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Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze

Młodzieżowe drużyny w akcji

Czwarte miejsce dziewcząt z MDP Kazimierz Biskupi i siódme miejsce chłopców z MDP
Dobrosołowo – to wyniki naszych młodych strażaków w wojewódzkich zawodach sportowo- pożarniczych.
W Pleszewie odbyły się
Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze według
regulaminu CTIF. W kategorii dziewcząt wzięła w nich
udział MDP z OSP KSRG Kazimierz Biskupi. Dziewczęta
zajęły drugie miejsce w biegu
sztafetowym i piąte w rozwinięciu bojowym, a w klasyfikacji generalnej zajęły bardzo
dobre czwarte miejsce.
Wśród chłopców gminę
reprezentowała MDP Dobrosołowo. Młodzi strażacy wywalczyli szóstą lokatę
w biegu sztafetowym i siódmą w rozwinięciu bojowym.
W klasyfikacji generalnej zajęli siódme miejsce.
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Udany debiut małych strażaków

Jedenaście drużyn wystartowało w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które
odbyły się na stadionie w Kazimierzu Biskupim. Wśród nich debiutowali najmłodsi – Dziecięca
Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Kazimierz Biskupi.
Na stadionie w Kazimierzu Biskupim spotkali się najmłodsi ochotnicy, ale nie zabrakło
także drużyn kobiecych
i old boyów. Dziecięca Drużyna Pożarnicza
wzbudziła zachwyt publiczności. Oprócz nich
startowały dwie kobiece
drużyny (Kazimierz Biskupi i Bochlewo), old
boye z Kazimierza Biskupiego i Bielaw oraz sześć
drużyn z OSP.
Ochotnicy sprawdzali swoje umiejętności
w sztafecie pożarniczej
i ćwiczeniach bojowych. – Zależało nam na podtrzymaniu sprawności fizycznej naszych druhów. Była to też doskonała okazja do spotkania się i integracji środowiska – mówił druh Wojciech Kowalczyk, Komendant Gminny Związku OSP RP w Kazimierzu Biskupim.
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21 września Dzień Choroby Alzheimera

Cichy złodziej wspomnień

Ludzie chorują na różne przypadłości, czasami niestety nieuleczalne. Dopóki nie zachorujemy, tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak cenne jest nasze życie. 21 września na
całym świecie obchodzony jest Dzień Choroby Alzheimera. Pewnie wielu z nas spotkało się
z tą nazwą, ale czy tak naprawdę jesteśmy świadomi, jak bardzo osoby chore cierpią?
Na Alzheimera chorują najczęściej osoby
starsze, które ukończyły 65. rok życia, dlatego
tak często związana jest z mniejszą sprawnością umysłową z powodu wieku. To dolegliwość
dotycząca zwyrodnienia układu nerwowego
(neurodegeneracyjna- niszcząca komórki nerwowe) powodująca ogólne otępienie. Jej przyczyny oraz powstawanie nie zostały do końca
poznane. Proces choroby powoduje uszkodzenia w korze mózgowej, co w konsekwencji
prowadzi do kłopotów z mową, pamięcią czy
myśleniem. Rozwija się bardzo powoli i z czasem powoduje problemy w życiu codziennym.
Ostatecznie dochodzi do zaniku mózgu.
czucie czasu. W razie zauważenia u swoich bliPo raz pierwszy chorobę Alzheimera zdia- skich podobnych problemów z pamięcią zaleca
gnozowano u pięćdziesięciojednoletniej ko- się zgłoszenie do lekarza. Odpowiednio wczebiety, Augusty D., u której w 1901 roku wykryto sne wykrycie choroby daje możliwość zastosoproblemy z pamięcią, trudności w porozumie- wania szybkiego leczenia. Wczesna diagnostywaniu się i zmiany zachowania. Chorą przenie- ka chorego jest również istotna dla potomstwa
siono do szpitala, gdzie 5 lat później zmarła osoby chorej, ponieważ choroba Alzheimera
w wyniku stałej utraty zdolności umysłowych może mieć uwarunkowania genetyczne. Może
i pogłębiających się zmian behawioralnych. Po być dziedziczona szczególnie po rodzicach.
śmierci chorej przeprowadzono sekcję jej mó- Świadomość możliwości dziedziczenia (np. wyzgu, w którym odkryto nagromadzenia amylo- konanie odpowiednich testów genetycznych)
idu i splątki neurofibrylarne, uważane dziś za daje szansę na zmniejszenie ryzyka choroby
podstawowe wyznaczniki choroby Alzheimera. lub jej znacznego opóźnienia poprzez reguDziś, po kilku dziesięcioleciach badań wiemy, larne ćwiczenia fizyczne, zaprzestania palenia
że u Augusty D. rozpoznano zaawansowane tytoniu, spożywania alkoholu i przestrzeganie
stadium choroby oraz, że nie była ona przypad- zdrowej diety oraz stymulowanie mózgu przez
kiem typowym z racji swego młodego wieku.
uczenie się nowych rzeczy i ćwiczenie pamięci.
Pojawiającym się najwcześniej objawem
Niestety czas nie działa wstecz i z każdym
choroby Alzheimera jest utrata pamięci epi- dniem jesteśmy coraz starsi. Ci, których kochazodycznej. Osoby chore zapominają, co robiły my, jak i my sami, prędzej czy później umrzemy.
danego dnia, ale doskonale pamiętają wyda- Pamiętajmy, jednak by jak najwięcej spędzić
rzenia sprzed lat. Tego rodzaju rozkład czaso- czasu z drogimi nam osobami. Niech podsuwy utrudnia zdefiniowanie natury zaburzeń mowaniem będą słowa Paulo Coelha: „Co jest
pamięci. Chorym i ich rodzinom często wydaje najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na
się, że nic im nie jest, skoro są w stanie przypo- odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem
mnieć sobie to, co działo się wiele lat temu. To wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą
właśnie utrata pamięci krótkotrwałej pomaga zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą piew diagnozie chorych z łagodnymi objawami niądze by odzyskać zdrowie. Żyją jakby nigdy
choroby Alzheimera. Ubytki pamięci dotyczą nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie
szczególnie życia prywatnego chorego, zdarza żyli.”
się, że osoby z początkami Alzheimera tracą poAnna Węgrzeniejewska
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Nowe władze u strażaków

Podziękowania, statuetki i wybory

W trakcie Zjazdu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Kazimierzu Biskupim wybrano nowe władze oraz wręczono odznaczenia i podziękowania.
Po 22 latach pełnienia funkcji wiceprezesa
i prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Kazimierzu Biskupim ze stanowiska zrezygnował druh Sławomir Szczepański. Grzegorz
Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi wraz
z przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem
Mielcarkiem oraz sekretarz
gminy Barbarą Lechtańską
podziękowali druhowi za lata
pracy.
Natomiast uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Głównego Związku OSP RP
Złotym Znakiem Związku odznaczony został druh Józef
Budny z OSP w Bielawach.
Odznaczenie wręczył poseł na sejm RP druh Tadeusz
Tomaszewski, który jest zastępcą
przewodniczącego
Głównej Komisji Rewizyjnej
Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Andrzej Piaskowski - wiceprezes Zarządu

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Sławomir Szczepański – prezes ZG Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kazimierzu Biskupim.
Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP: dh Janusz Kwieciński – prezes,
dh Henryk Kapuściński – wiceprezes, dh Wojciech Kowalczyk – Komendant Gminny Związku
OSP RP, dh Patryk Lewandowski – sekretarz zarządu, dh Sławomir Piasecki – skarbnik zarządu,
członkowie prezydium: dh Bogdan Lazarek, dh
Bartosz Michalski, dh Leszek Czerniejewski.
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Rewelacyjny początek sezonu

Polonus na fotelu wicelidera

Komplet punktów po czterech kolejkach sezonu 2021/2022 w V lidze Red Box i fotel wicelidera.
Lepszego początku seniorzy „Polonusa” Kazimierz Biskupi nie mogli sobie wymarzyć.
– Każde zwycięstwo bardzo nas cieszy i zrobi- czasie najlepszego strzelca drużyny w poprzedmy wszystko, żeby podtrzymać passę bez porażki. nim sezonie Krzysztofa Słowińskiego. Mamy naZ pokorą podchodzimy jednak do naszego miej- dzieje, że teraz już powoli ta liczba „powrotów”
sca w tabeli świadomi, że wkrótce mogą przyjść naszych zawodników będzie zdecydowania więkgorsze chwile. Punkty, które zdobyliśmy, stano- sza! – mówi trener Marcin Woźniak.
wią nasz kapitał na przyszłość. Na pewno ogrom– Cel wynikowy, który założyliśmy sobie na
ny wpływ na funkcjonowanie drużyny mają moż- ten sezon, to pierwsza szóstka w tabeli. Przy tak
liwości treningowe i kadrowe, które zapewnia dużej rotacji w drużynie ze względu na kontuzje i
klub. Zawodnicy trenują bardzo liczną grupą a sprawy osobiste, biorąc pod uwagę wiek naszych
ich oddanie i poświęcenie jest godne uwagi. Jed- zawodników, jak już wcześniej mówiłem – głównakże będzie nam coraz trudniej po dość ciężkiej ny cel na ten sezon to przede wszystkim rozwój
kontuzji w meczu w Luboniu Norberta Grzelaka klubu w sferze organizacyjnej. Chcemy również
(naderwanie więzadła pobocznego w kolanie). walczyć o zwycięstwo w Pucharze Polski w strefie
Kolejnej już kontuzji w zespole, tym bardziej, że konińskiej oraz o zajęcie premiowanego miejsca
Bury był ofensywnym sercem drużyny. Kontuzje (1-3) w programie Pro Junior System w V lidze,
leczą już Bartosz Kowalski, Kuba Borkowski, Piotr który od tego sezonu wprowadził WZPN promuKurowski. Wkrótce opuszczą nas również Filip jąc w ten sposób kluby, w których na boisku w
Sznycer i Łukasz Wawrzyniak, ponadto odeszli z drużynie seniorskiej występuje duża liczba wydrużyny z powodów służbowych Damian Macie- chowanków i młodych zawodników do 18 roku
jewski, Piotr Gorgolewski. Jednak ogromnie cie- życia – dodaje Grzegorz Adamczewski, prezes GKS
szy powrót do zdrowia i treningów w ostatnim „Polonus” Kazimierz Biskupi
Kadra na sezon 20212022.
Bramkarze:
Szymon Szymański,
Maciej Jarecki,
Norbert Kobierski
Obrońcy:
Adam Marciniak,
Antoni Dobry,
Bartłomiej Dobry,
Bartosz Kaczmarek,
Fabian Sieradzki,
Jakub Borkowski,
Marek Radocki,
Piotr Gorgolewski,
Sebastian Stryganek,
Szymon Ćwiek.
Pomocnicy:
Bartosz Kowalski,
Filip Dobry,
Filip Sznycer,
Jakub Wolski,
Jan Turkowski,
Kacper Kujawa,
Łukasz Wawrzyniak,
Mateusz Szymański,
Patryk Lisowski,
Patryk Łagocki,
Piotr Kurowski,
Piotr Rabuliński,
Wiktor Kujawa,
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Wojciech Łuczak.
Napastnicy:
Bartosz Kociszewski,
Damian Maciejewski,
Jan Wertlewski,
Krzysztof Słowiński,
Norbert Grzelak.
Przyszli:
Norbert Kobierski
(Górnik Konin – transfer
definitywny)
Adam Marciniak (Olim-

pia Koło - wypożyczenie),
Bartosz Kaczmarek
(powrót do treningów),
Fabian Sieradzki (po
okresie wypożyczenia z
Górnik Konin – transfer
definitywny),
Sebastian Stryganek
(powrót do treningów),
Jan Turkowski (powrót
do treningów),
Kacper Kujawa (powrót
do klubu z Vitkowia

Witkowo),
Patryk Łagocki (powrót
do treningów),
Wiktor Kujawa (powrót
z wypożyczenia - Górnik
Konin),
Jan Wertlewski (Górnik
Konin – transfer definitywny),
Norbert Grzelak (Sokół
Kleczew – transfer definitywny)

Przyjechali z całej Polski

Rowerami po gminie

Prawie sto osób wzięło udział w XXXVI Bursztynowym Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowym po Wielkopolsce Wschodniej. Cykliści z całej Polski zwiedzali na rowerach gminę Kazimierz Biskupi.
Cykliści odwiedzili między innymi klasztor
Najliczniejszą przyjezdną drużyną była ekipa
kamedułów w Bieniszewie, pałac w Posadzie, Beneq Team z Płocka. Dyplom doświadczonepole bitwy z 1863 roku pod Olszowym Młynem go rowerzysty otrzymał Marian Broda (80 lat)
i Las Krążel. Było również spotkanie na lotnisku z Jarocina. Z rąk wójta Grzegorza Maciejewskiei pokaz strzelania z KS „Sokół”. Po kolacji Marek go Sekcja CIKLO PTTK otrzymała puchar za dłuGraniczny zabrał uczestników na zwiedzanie goletnią współpracę.
Kazimierza Biskupiego.
Nie zabrakło także konkursów. Fotograficzny wygrał
Janusz Walkowiak z Wałbrzycha. Laureaci pozostałych to:
WORD – I miejsce Zbigniew
Wojtasik CIKLO, Beata Ratajczak SIGMA Poznań, Andrzej
Mak – Dynamo Krzyż; strzelanie – Janusz Walkowiak Wałbrzych, Wiesław Jaskulski Kujawiak Inowrocław, Mirosław
Sosiński CIKLO; krajoznawczy
– Maciej Kizierowski Września; Dynamo Krzyż (praca
zbiorowa), Leszek Adamski
Warszawa.
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