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Zima uczy pokory
Większość z nas myśli już o Świętach, niektórzy
zastanawiają się jak spędzić Sylwestra i snuj ą plany na Nowy Rok.
W świ ą teczny nastrój wprowadzaj ą konkursy szopek
bożonarodzeniowych (w których dzieciaki z naszej gminy odnoszą
sukcesy) oraz kiermasze świąteczne w niedzielę 12 grudnia
zorganizowano taki kiermasz w GOK-u.
Samorz ą dowcy, po barwnych kampaniach
i wyborach z zaskakuj ącymi wynikami, zastanawiaj ą się jak spełnić
wyborcze obietnice skoro nie ma pieniędzy. Rozstrzygnięcia
wyborcze, o których donosimy na łamach Obserwatora
Kaźmierskiego spowodowały, iż w lutym ponownie pójdziemy do
urn wyborczych. Tym razem będziemy wybierali jednego senatora
w okręgu nr 37 (tzw. pilskim).
Przed czasem przyszła do nas zima, śnieg przysypał szary
świat, a drogowcy (jak zawsze) byli nieco zaskoczeni. Kierowcy
narzekali a samorządowcy w pośpiechu szukali funduszy na akcj ę
odśnieżania. W tym miejscu ciśnie się pytanie czy aby ci
ubolewający musieli być w podróży, skoro wokoło była zamieć lub

lodowica. Na terenie gmin znaleźli się i tacy, którzy pozostawili
pojazdy w zaspie, uniemo żliwiaj ąc sprawne odśnieżanie (na tzw.
zachodzie obowiązuje zasada, że w takiej sytuacji pojazd nie wa żne
jak duży - musi być zep hnięty na pobocze). Zimowe widoki
urzekaj ą, ale wielu z utes feniem wypatruje wiosny, licząc czas
spędzony przy od śnieżani chodników i samochodów, analizuj ąc
wydatki za gaz i węgiel, iąc się by nie potknąć się na
oblodzonej nawierzchni.
Zdajemy sobie sp awę , iż pożyteczna praca jest zawsze
cicha i niezauważalna. Zgadzamy się z Tołstojem, że pisanie
(redagowanie) jest właśnie taką pracą. Maj ąc świadomo ść
popełnianych błędów, staramy się pisać o tym, co prasa
komercyjna pomija, bo nie ma w tym sensacji. Staramy si ę
informować, a nie komentować. Wierni idei Małej Ojczyzny piszemy
o Kaźmierzu i dla Kaźnliierzan. Mamy nadziej ę, iż lektura
Obserwatora dostarczy Państwu wielu tematów do dyskusji
i refleksji. Życzymy Państwu miłej atmosfery na świąteczny czas.
Janusz

Stróżyk
redaktor naczelny

Wyborcza statystyka
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Gminy Kaźmierz, które odbyły się 21 listopada 2010 r. Dane pochodzą
z serwisu internetowego Państwowej Komisji Wyborczej. Pe łne wyniki głosowania do Rady Gminy zn ajduj ą się na stronie internetowej:
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/p1/300000/302403.html#tabs-3.
Rada Gminy Ka ź mierz - wyniki wyborów
Dane kandydata
Crlleg wyborczy nr

Nr listy

t

17

1

Czł apa Michał

50

17

2

Magdziarek Bogumila

40

287

29.23%

1

17

3

Smolarek Zbigniew Jan

59

271

27.60% .1

1

18

3

Ossowski Krzysztof Aleksander

51

404

41.1494 iffii

2

17

1

Marciniak Andrzej

48

130

53.28% IIMM

3

17

1

Taisner Wojciech Jerzy

51

118

62.43% IM.

4

18

1

Sztelle Mirella Anna

41

54

47.79%

5

17

1

13* Alina Maria

54

74

55.22% ~

6

17

1

Człapa Marek Nikodem

49

101

42.98%
60.19%

MIN

7

18

1

Kosicki Daniel Jakub

28

127

8

18

1

Kakolewskr Dariusz Franciszek

39

79

68.10°6 Wiei

9

17

1

Szulc Andrzej Roman

57

94

62.25% 11.111

10

17

2

Reinholz Grzegorz Józef

57

244

33.61%

10

19

1

Skabara Grzegorz

50

248

34.16%

10

20

I

Mańka Tadeusz

52

231

31.82%

W wyborach do Rady Powiatu Szamotulskiego w głosowaniu w dniu 21 listopada br. mogliśmy głosować na 33 kandydatów, zgłoszonych
przez pięć różnych komitetów wyborczych. Najwi ęcej głosów na terenie gminy Kaźmierz otrzymał Zenon Gałka (1119), Maria Sobkowiak
(253), Paweł Grenda (163), Jan Augustyn (160) oraz Zenon Pawlaczyk (157). Spośród wymienionych mandat radnego zdobył tylko Zenon
Gałka z Kaźmierza. Radnymi powiatowymi wybranymi z naszego okr ęgu są ponadto: Jan Pieprzyk, Kazimierz Augustynek oraz Rados ław
Łanoszka.
O nasze interesy w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadbaj ą: Stefan Mikołajczak, Zbigniew Ajchler, Jerzy Kado, Tomasz Bugaj ski,
Henryk Szopi ński, Maria Janyska i Marcin Porzucek.
W Chrystusie Bóg jest nam bliski,
bliskimi też stają się inni ludzie.
,zhp Atgnaioras
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ORAZ SZCZECiA i SUKCESÓW W NOWYM 2011 ROKU
WSZYSTKIM MIESZKANCOM GMINY KA2MiCRZ
aczek:

Wies ław Włodarczak - Wójt Gminy Ka źmierz
Grzegorz Reinholz - Przewodniczą cy Rady Gminy Ka źmierz
grudzie ń 2010
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Kampania, kampania i po kampanii.
Opadły emocje. Wyborcy zaufali po raz kolejny
„swojemu Wójtowi", wybrali w zdecydowanej wi ększości
sprawdzonych lokalnych liderów. Jeszcze raz okaza ło się , że
wyborców nie interesują szyldy, które tak łatwo zmieniaj ą
niektórzy kandydaci. W wyborach samorz ądowych ludzie
głosują na człowieka i głosują na przyszłość . W ocenie
człowieka można brać pod uwagę jego iągnięcia z przeszłości
w aspekcie wizji przyszłości. Dlatego kandydat pokazuj ąc,
co chce zrobi ć , powinien utwierdzi ć wyborców
w przekonaniu, że posiada odpowiednie umiej ętności i ma
pomysł jak ten cel zrealizować . Nowi kandydaci muszą
bazować na wrażeniu, jakie wywrą na wyborcy. Jednak bez
dobrego programu i bez pokazania zdecydowania,
determinacji i wiary w jego powodzenie tzw. efekt pierwszego
wrażenia jest raczej mizerny.
Kandydatowi nic się nie należy. Na wszystko musi
zapracować . Warto o tym pamiętać reprezentując interes
wyborców już następnego dnia po wyborach. Wielu o tym
zapomina, zaczynaj ąc swoje zabiegi o mandat dwa miesi ące
przed wyborami. Jak pokazało życie, radni traktuj ący swoją
funkcj ę jako s łu żebn ą i us ł ugową misj ę wobec
społeczeństwa, też nie mają gwarancji na reelekcj ę .
Kluczem do sukcesu w wyborach samorządowych
jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców,
zaprezentowanie swojej osoby, przekonanie do siebie
i swojego programu. Można to robić w trakcie kampanii, ale
wtedy istnieje ryzyko zatrza śnięcia drzwi przed nosem.
Należy unikać rozdrażnienia wywołanego oderwaniem
kogoś od oglądania ulubionego filmu, lub innych zaj ęć
domowych. Wszakże w kontaktach z lud źmi najważniejsze
są emocje.
—1
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Kontakty z mieszkańcami muszą być bezpośrednie
i systematyczne. Kto nie potrafi si ę przełamać, zrozumieć
potrzeby kontaktu z ludźmi, rozmawiać z nimi w różnych
sytuacjach, nie ma czego szukać w samorządzie.
Bezpośrednie spotkanie z radnym, rozmowa z Wójtem daje
poczucie szacunku i satysfakcji z faktu, że ktoś się
pofatygował , poświęcił czas, wysłuchał, doradził i w miarę
możliwości pomógł . Czasem ludzie po prostu chc ą
opowiedzieć o swoich problemach - domowych (brak
mieszkania), zawodowych (upadaj ący zakład pracy) lub
społecznych (zachowania s ąsiadów). Każda osoba musi
wiedzieć , że jest ważna a jej problemy nie są obojętne.
Jaka była kampania wyborcza Anno domini 2010
w Gminie Kaźmierz ? Dokonajmy refleksji. Jaka była ta
kampania wyborcza? Nerwowa czy spokojna? Merytoryczna
czy mało rzeczowa? Czy jeste śmy już zmęczeni wojną
polsko-polską? Czy nadmiar złych emocji pozwoli
normalnie żyć i pracować dla dobra wspólnego?
Gmina potrzebuje spokoju, potrzebuje zgody,
zrozumienia i sądzę , że mimo różnic w poglądach, innego
postrzegania pewnych spraw w aspekcie obrony lokalnych
interesów, takie zrozumienie b ędzie, bo trzeba pracowa ć dla
dobra mieszańców. Z pewno ścią osoby wybrane do
piastowania ważnych funkcji w naszym samorządzie swoją
postawą udowodnią, że zasłużyły na zaufanie i poparcie
wyborców.
Karol Hartwich

1.11111~11111~11r
Serdecznie dziękujemy wszystkim wyborcom,
którzy obdarzyli nas zaufaniem i oddali na nas g łos.

Bardzo dziękuj ę mieszkańcom gminy Kaźmierz
i Duszniki za oddanie na mnie g łosu w wyborach
samorządowych do Rady Powiatu Szamotulskiego

Alina Bąk, Marek Człapa, Michał Człapa,
Bogumiła Magdziarek, Andrzej Marciniak,
Zbigniew Smolarek, Andrzej Szulc,
Wojciech Taisner

Maria Sobkowiak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urz ąd
Nazwisko i Imiona
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Wyksztalcente

Liczba glosów oddanych na kandydata

Wybrany

% głosów

33

wyższe

Kaźmierz, nie należy do partii politycznei

1470

47.25%

Nie

59

wyższe

Kaźmierz, nie nalezy do partu polityczne>

1641

52.75% Tak

Zbiorcze informacje o obwodach
Liczba
Obwód
nr

Adr

Typ obwodu

i

Gimnazjum w Kaźrrilerzu. ul. Gimnazjalna 3, Ka żrnierz

Z 5zkola Podstawowa w Bvtvniu, ul. Szkolna 55, BYtYń
5zkola Podstawowa m Sokolnikach 'Wielkich. Sokolnik,

% głosów
wa żnych

Frekwencja
uprawnionych

kart
wydanych

głosów
oddanych

Powszechny

2041

1249

1249 61,20%

1221

97,76%

Powszechny

689

310

310 44,99%

304

98,06%

377

98,18%

u

Powszechny

846

384

384 45,39%

4

5zkola Podstawowa m Gaju Wielkim. ul. Ko ścielna Gaj

Powszechny

723

331

331 45,78%

329

99,40%

5

Bfbkokeka Publiczna w Kaimierzu ul. Dworcowa 14,
K 'm

Powszechny

1590

898

898

880

98,00%

5889

3172

3
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STAN O ŚWIATY
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kaźmierz w dniu 9 listopada
br. przedstawiono informacj ę o stanie o światy na terenie gminy
w roku szkolnym 2009/2010. Obszerne opracowanie
przygotowane zostało w myśl art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm .).
Pod poj ęciem „oświaty" kryje się szereg zadań przypisanych
gminie w wielu aktach prawnych. Do najważniejszych zaliczyć
należy bezwzględnie prowadzenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zgodnie z cytowan ą ustawą o systemie
oświaty Gmina odpowiada równie ż za organizacj ę wychowania
przedszkolnego (przedszkola, oddzia ły przedszkolne, dofinansowywanie niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych)
oraz dowożenie dzieci do szkó ł, jeżeli droga dziecka do najbliższej
szkoły przekracza odpowiednio 3 lub 4 km, oraz zapewnienie
bezpłatnego dowożenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
do najbliższej szko ły zgodnie z orzeczeniem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Gmina ponadto zobowi ązana została różnymi aktami prawa do:
• prowadzenia rejestru o światowych placówek niepublicznych,
• udzielania dotacji niepublicznym placówkom o światowym,
• refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników,
• nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom,
• oceny pracy dyrektorów szkół,
• nadzoru nad realizacj ą obowiązku szkolnego i nauki do
18 roku życia,
• realizacji stypendiów socjalnych i tzw. wyprawki szkolnej,
• realizacji różnych programów i projektów np. radosna szko ła,
dożywianie, wyrównywanie szans edukacyjnych,
• realizacji programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
alkoholowej, narkotykowej itp.
LINIE TRENDU
Ważnym elementem opracowania jest analiza wyników
sprawdzianu i egzaminy gimnazjalnego tzw. komunikowanie
wyników.
W okresie od 2001 roku, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
poszukuje coraz lepszego narzędzia komunikowania wyników
(punkty, procenty, staniny, wspó łczynnik łatwości/trudności,
wyniki standaryzowane, trendy, itp.). W roku 2005/2006
pilotażowo wprowadzono nową jakość komunikowania o pracy
szkół tj. tendencję rozwojową szkoły. Wyniki przedstawione przez
OKE poszczególnych szkół są odnoszone do średniego wyniku
województwa w danym roku szkolnym. Metoda analizy tendencji
rozwojowej szko ły umo żliwia interpretowanie wyników
egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji na
przestrzeni lat. Na podstawie analizy tendencji rozwojowej mo żna
wnioskować o wzroście, spadku lub braku post ępu w zakresie
osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszcza ć do uproszczonej
oceny pracy szko ły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego
roku. Interpretację tendencji rozwojowej dla konkretnej szko ły
należy rozpocząć od ustalenia czy jej wyniki standaryzowane
w kolejnych latach przybieraj ą wartości ujemne, co wskazuje na
niższe osiągnięcia niż wyniki województwa lub dodatnie, czyli
wyższe niż średnia wojewódzka. W dalszej kolejności można
zwrócić uwagę, czy wartości wyników standaryzowanych s ą
względnie stałe, czy też różnią się istotnie na przestrzeni lat np.
spadaj ą, by w następnym roku wzrastać i ponownie spadać.
Następnie analizujemy lini ę trendu, jej nachylenie oraz kierunek.
Oczywiście najbardziej pożądaną i modelową jest taka sytuacja,
gdy wyniki standaryzowane przybierają coraz wyższe wartości
dodatnie, nie obserwuje si ę w nich gwałtownych zmian oraz linia
trendu jest rosnąca. Szkoły zarówno o niskich wynikach, jak
i wysokich mogą potwierdzić tą metodą swoje sukcesy
edukacyjne oraz monitorować organizacj ę oraz skuteczność
pracy dydaktycznej.
Poniiej przedstawiamy linie trendu dla Gimnazjum w Kaźmierzu,
które przybrały najbardziej pożądany przebieg przez analityków.
Nasi gimnazjaliści podczas egzaminu w części humanistycznej
od lat osiągają wyniki powyżej średniej krajowej. Wyniki w części
matematyczno-przyrodniczej s ą minimalnie niższe od średniej
ogólnopolskiej, ale z tendencj ą wzrostową.
EDUKACYJNA WARTO ŚĆ DODANA (EWD)

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalaj ących
zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy
EWD, jest miarą efektywności nauczania w danej szkole.
Wyniki egzaminacyjne uczniów zale żą od wielu czynników
indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Du ża ich część
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znajduje się poza możliw cią skutecznej kontroli przez szko łę
(np. środowisko rodzinn , wrodzony komponent zdolno ści).
Jeżeli tak, to nieprzetwo one wyniki egzaminacyjne mog ą być
w wielu wypadkach fałs
i sygnałami efektywności.
Wskaźnik EWD dla g mnazjum mówi o tym, na ile
wysokie/niskie wyniki
gzaminu gimnazjalnego uzyskali
uczniowie w porównaniu o gimnazjów w całej Polsce o danym
poziomie zasobów na wej ś iu. Wskaźnik ma charakter względny.
W skali kraju wskaźnik E D ma z definicji warto ść równą zeru.
Warto ść dodatnia EW
wskazuje na ponadprzecię tną
efektywność nauczania, w ość ujemna na niższą niż przeciętna
efektywność.
W szacowaniu wskain w wykorzystano wyniki z trzech
kolejnych lat. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna bazuje na
wynikach testów egzami cyjnych w wersji standardowej dla
uczniów zdaj ących w termi ie głównym.
Analizuj ąc wykresy mo
gimnazjów:
• Szkoły neutralne. Gi
średni w skali kraju
i przeciętną efektywn
• Szkoły sukcesu. Gi
minacyjnych i wyso
• Szkoły wspieraj ące.
minacyjnych, ale wys
• Szkoły wymagaj ące
egzaminacyjnych i ni
• Szkoły niewykorzyst
kich wynikach egz
nauczania.
Wskaźnik EWD dla Gimn
szkołę do szkół sukcesu.
www. kazmiers.pl Znaleź
szkół z sąsiednich gmin
imponujący, a proo świato

grudzie ń 2010

my wyróżnić 5 głównych typów
nazja, w których notujemy zarówno
oziom wyników egzaminacyjnych, jak
ść.
nazja o wysokich wynikach egzaj efektywności nauczania.
imnazja o niskich wynikach egzakiej efektywności.
mocy. Gimnazja o niskich wynikach
kiej efektywności nauczania.
ych możliwości. Gimnazja o wysomacyjnych oraz niskiej efektywności
jum w Kaźmierzu kwalifikuje naszą
ięcej danych znajduje się na stronie
tam można również zestawienia dla
ik naszego Gimnazjum jest wręcz
a polityka Gminy Kaźmierz ma sens).
Janusz Stróżyk

Obserwator KA ŹPHERSKIblik
Rada Gminy Ka źmierz ukonstytuowała się
Kaśmierscy radni podczas odbierania

Na pierwszej sesji Rady Gminy Ka źmierz radni wybrali zaświadcze ń o, wyborze
przewodniczącego i wiceprzewodnicz ącego. Przewodniczącym został
Grzegorz Reinholz (przewodniczący od kilku k encji), a jego
zastępcą został najstarszy wiekiem radny - Zbi iew Smolarek.
Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej przew dniczy ć będzie
Andrzej Szulc, jego zastępcą został Marek Człapa, a sekretarzem Mirella Sztelle. W skład Komisji Budżetu weszli ponadto Zbigniew
Smolarek, Tadeusz Mańka, Krzysztof Ossowski, 'Daniel Kosicki,
Andrzej Marciniak i Wojciech Taisner.
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury przewodniczy ć
będzie Bogumiła Magdziarek. Jej zastępcą został Tadeusz Mańka,
a sekretarzem - Mirella Sztelle. Komisj ę tworzą ponadto: Grzegorz
Reinholz, Alina Bąk, Grzegorz Skabara, Dariusz Kąkolewski, Andrzej
Marciniak i Andrzej Szulc.
Michał Człapa został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Jego zastępcą będzie Daniel Kosicki, a sekretarzem
komisji - Marek Człapa. Ponadto w Komisji Rolnictwa pracować będą: Zbigniew Smolarek, Wojciech Taisner i Grzegorz
Skabara.
Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Alina Bąk, a jej zastępcą będzie Bogumiła Magdziarek. Do Komisji Rewizyjnej
wybrano również Dariusza Kąkolewskiego.

Serdecznie dziękuj ę wyborcom Witkowic i Pierska
za poparcie mojej kandydatury podczas Wyborów
Samorządowych. Szczególnie dzi ękuj ę tym,
którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem.
Anna Kubiak
SERDECZNIE DZI ĘKUJĘ 215 MIESZKA ŃCOM
OKRĘGU WYBORCZEGO NR 10
ZA ODDANIE G ŁOSU NA MOJĄ OSOBĘ
MARIA WYPYCH

Z ŻYCIA RADY GMINY
II Sesja Rady Gminy Kaźmierz odbyła się 6 grudnia 2010 r.
Program obejmował między innymi złożenie ślubowania
przez nowo wybranego wójta (na zdj ęciu).W dalszej części
obrad Rada Gminy rozpocz ęła dyskusj ę nad uchwałami:
1)

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Kaźmierz.
2) W sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty
diet i zwrotu kosztów podróży s łużbowych
przysługujących radnym i sołtysom.
3) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2011, stanowiącego część gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych.
4) W sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia łania
Narkomanii na lata 2011 - 2013, stanowiącego część
gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.

PODZI ĘKOWANIE
Dziękuj ę wszystkim, którzy docenili to co
w ciągu tych 4 lat działo się w naszych

wioskach i oddali na mnie swój g łos.
Mam nadzieje, że nowa Pani Radna doko ńczy
moje starania o nowy chodnik i dywanik
spacerowy
Pólko-Piersko-Bytyń
i Witkowice-Kaźmierz.

Radny 2006-2010
Wojciech Trojanek
Na wniosek radnej Aliny Bąk wycofano z porządku obrad
2 pierwsze uchwały. Radna stwierdziła, że z powodu
szybkiego zwołania kolejnej sesji, nie zdążyły się spotkać
Komisje Stałe Rady Gminy, aby omówić przedmiotowe
uchwały. Radni jednogłośnie podj ęli uchwały w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011, stanowi ącego część
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
oraz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011 - 2013, stanowiącego część
gminnej strategii rozwiązywania problemów spo łecznych,
które bardzo obrazowo i szczegółowo omówił Pan Janusz
Stróżyk.
W trakcie sesji Radni postawili nast ępujące pytania:
1. Radny Andrzej Szulc - poprosił Panią Dyrektor Zakładu
Usług o przedstawienie przygotowania Zakładu Usług
Komunalnych do zimy, która de facto się zaczęła.
2. Radny Marek Człapa poprosił o wyjaśnienie, do jakiej wsi
trafiły nowo zakupione pługi do odśnieżania.
3. Radny Krzysztof Ossowski odczytał pismo mieszkańców
ul. Sosnowej w Kaźmierzu dot. zasypywania stawu przy
wskazanej ulicy - mieszkańcy od kilku tygodniu mają
wodę w piwnicach.
4. Radny Grzegorz Skabara poprosi ł o wyjaśnienie, w czyich
kompetencjach jest od śnieżanie terenu przy blokach przy
ul. Nowowiejskiej.
Na postawione pytania radni otrzymali odpowiedzi, których
udzielił Wójt Wiesław Włodarczak oraz Dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych Pani Ewa Spychała. Sołtys Pierska
poprosił o postawienie odpowiedniego oznakowania na
zakręcie z Pierska do Pólka, gdzie stoi wysokie drzewo, które
jak jest ciemno jest niewidoczne. Radni z uznaniem wyrażali
się o ostatniej akcji odśnieżania na terenie gminy. Na koniec
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego śp. doktora
Andrzeja Indyki.
Grzegorz Reinholz - Przewodnicz ą cy Rady
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Kaźmierz to Ka źmierz
Już niebawem ruszą prace przygotowuj ące kolejny
Narodowy Spis Powszechny Ludno ści i Mieszkań .
Konieczne jest uporz ą dkowanie ewidencji, nazw
miejscowoś ci, adresów w taki sposób, aby w trakcie dzia łań
spisowych praca rachmistrza przebiega ła bez zakłóceń.
Wyjaśnienia wymagaj ą sprawy prawidłowych nazw
naszych miejscowo ś ci. Zacznijmy od Ka źmierza.
Miejscowość o takiej nazwie jest tylko jedna i nie podlega
dyskusji, że leży ona w powiecie szamotulskim i w
województwie wielkopolskim. Przeprowadzona na pocz ątku
lat 70-tych ubiegłego stulecia reforma administracyjna
spowodowała wyodrę bnienie gmin w obecnych granicach.
Powstała wtedy gmina Kaź mierz.

i umiejscowi w przestrze i Ka ź mierz Wielkopolski. Podj ęta
próba oficjalnego zniesienia nazwy Ka ź mierz
Wielkopolski nie powiod ła się mimo pozytywnej opinii
Starosty Szamotulskie o i Wojewody Wielkopolskiego.

Przeszkod ą by ł wy óg konsultacji spo ł ecznej
przeprowadzonej z mi szkań carni miejscowo ści, której
nazwa ma ulec zniesien . Miejscowoś ci, w której nikt nie
mieszka.
R1rehe

aruss atu Jfasmiers

Nieuzasadnione jest używanie określenia Kaźmierz
Wielkopolski. Nikt się nie urodził w miejscowoś ci o takiej
nazwie, nikt też w takiej miejscowoś ci nie umarł .
W ewidencji ludno ś ci nie ma osób zameldowanych
w miejscowości Kaźmierz Wielkopolski.
Całe zamieszanie wynika prawdopodobnie z faktu
oznaczenia nazwą Kaźmierz Wielkopolski stacji kolejowej,
która w swej nazwie przymiotnik wielkopolski posiada ła do
dnia zamknię cia linii kolejowej Rokietnica - Mi ędzychód.
Przymiotnik wielkopolski pojawia ł si ę czasem
w korespondencji pocztowej wy łącznie jako doprecyzowanie
położenia Kaźmierza w przestrzeni geograficznej, jednak
placówka pocztowa nosiła nazwę „Kaźmierz k. Poznania".

7 y„ i;
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miejscowości wsią jest obecnie
W obszarze n
wyłącznie Kaź mierz. Z zacunku dla tej nazwy, która ma
ciekawe korzenie histo czne, chrońmy j ą i eliminujmy
wszelkie w tym zakresie ieprawidłowo ści.

Na mocy Rozporz ą dzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 1998 r.
Kaźmierz swoimi granicami obj ął Nową Wieś . Na dzień

Karol Hartwich

dzisiejszy w GUS-owskim wykazie miejscowo ści figuruje
Kaźmierz jako wie ś - miejscowość podstawowa.
Integralnymi częściami tej miejscowoś ci pozostały Nowa
Wieś i Kaź mierz Wielkopolski z uwagi na koniczno ść

zachowania tych okreś leń . O ile moż na dzisiaj precyzyjnie
określić, gdzie kiedyś przebiegały granice Nowej Wsi, to
z pewnością nie znajdziemy osoby, która wskaże

Wesprzyj aź mierski cmentarz
nr 12 9072 0002 2002 0204 6688 0001
(Kościół Parafialny w Ka źmierzu
Komitet Odnowy Cmentarza).

,,r;w4r11

CEWI NAL.NE

CENNEM
Ke>405A14570A
; 5P1A0t-Er.2«,,,,
tO2WM4111

17 listopada 2010 r. o godz. 10.00 do sali konferencyjnej
Urzędu Gminy odbyło się spotkanie informacyjnoszkoleniowe. Prelegentami byli: Maria Modrzyk - KRUS
oraz Jakub Ziarniak - Hodowla Ro ślin Strzelce.
Wykłady dotyczyły:
przestrzegania zasad bhp w gospodarstwie, nowych
odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2011 r. oraz
nowoś ci w technologii uprawy zbó ż.

Panowie Marek Człapa Sokolnik Małych i Mariusz Stachowiak z Gorszewic (n zdję ciu) zainicjowali w Kaź mierzu
akcje zbiórki krwi. W ni dzielę 14 listopada 2010 r. odby ła
kle cenna zbiórka.
się, po raz trzeci, ta nie
zaparkował specjalny autobus
Na kaźmierskim Ryn
a liczba ch ętnych c cących oddać krew przeros ła
oczekiwania organizato ów. Podczas pierwszej akcji krew
oddało 28 osób, druga akcja podcięła skrzydła młodych
zapaleńców - przyszło ko 9 osób. Tym razem krew oddało
ponad 50 osób!!! (a kilka odprawiono z tzw. Kwitkiem).

grudzie ń 2010
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WYNIKI BADA Ń ANKIETOWYCH
PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE GMINY
KAŹ MIERZ W 2010 ROKU

•
•

Z badań ankietowych przeprowadzonych w oparciu
o Europejski Program Bada ń nad Używaniem Alkoholu
i Środków Odurzających przez Mł odzież Szkolną wśród 108
uczniów Gimnazjum w Ka źmierzu i 56 uczniów klasy VI
Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu. Wś ród przeankietowanych
dziewczyny stanowiły w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu 52
%, a w Gimnazjum - 48 %.

•
•
•

Z badań wynika, że:
• 10 % młodzieży w wieku 13-16 lat sobotnie wieczory sp ędza w miejscach, o których nic nie wiedz ą rodzice,
• 89 % uczniów korzysta przynajmniej raz w tygodniu
z internetu,
• 66 % przyznaje się do codziennej gry na komputerze
• 36 % przebadanych jeździ na motorowerze dla przyjemnoś ci, co najmniej jeden raz w tyg.
• 35 % co najmniej raz w tygodniu wychodzi wieczorem z
przyjaciółmi np. do dyskoteki,
• 22 % czyta książki (nie lektury) dla przyjemno ści,
• 21 % młodych ludzi odpowiada, i ż nie ma żadnego hobby,
• 2 uczniów (na 164 przeankietowanych) przyznaje si ę do
hazardowej gry na automatach,
• 59 % przebadanych przyznaje si ę , że nigdy nie paliło
papierosów (w tym 84 % w śród 13-latków),
• 25 % 16-latków przyznaje si ę do palenia papierosów wi ęcej
niż 10 razy,
• wś ród badanych 12 % 15-16-latków pali dziennie 1-5
papierosów, a 9 % - wi ęcej niż 5 papierosów,
• 16 % przyznaje, że wypiło raz w życiu napój alkoholowy,
• 41 % - wypiło napój alkoholowy do 10 razy w życiu,
• 36 % podaje, że piło wielokrotnie,
• w ciągu ostatnich 12 miesi ęcy 16 % 13-ł atków i 62 % 16łatków piło alkohol,
• w ostatnich 30-dniach (badanie przeprowadzono w czerwcu) 7 % 13-latków, 25 % 14-latków i 51 % 16-latków pi ło
alkohol,
• w pytaniach o rodzaj wypijanego alkoholu w ostatnich 30
dniach najczęś ciej wskazywano piwo,
• spośród pijących alkohol 16- łatków: 47 % piło piwo, 17 % wino i 36 % - wódkę ,
• na pytanie gdzie piłeś - 16-latkowie odpowiadali: 23 % pod
chmurką , 17 % - na dyskotece, 28 % - u kogo ś w domu, 13
% - na imprezie rodzinnej,
• na pytanie ile razy zdarzy ło ci się upić alkoholem 16latkowie odpowiadali, że raz w życiu - 28 %, w ci ągu
ostatnich 30 dni-10%,
• 66 % przebadanych s łyszał o o marihuanie, 54 % - o lekach
uspokajają cych i nasennych, 54 % - amfetaminie, 57 % heroinie, 20 % - LSD, 41 % o grzybach halucynogennych,
34 % - polskim „kompocie",
•
do wzięcia choć raz w życiu substancji psychoaktywnej
przyznało się 8 % przeankietowanych,
• na pytanie ile razy wąchałeś klej, żeby być odurzonym raz
w życiu odpowiedziało 7 %,
• do wą chania kleju przyznało się 3 uczniów w ostatnich 30
dniach,

„Obserwator Kaź mierski"
jest bezpł atnym biuletynem informacyjnym
Rady i Wójta Gminy Ka źmierz.
Redaguje Janusz Stró żyk.

•
•

na pytanie czy kiedykolwiek co ś wziąłeś odpowiedziało
twierdzącą : trzech I 4-latków, trzech 15-latków i siedmiu
16-latków,
na pytanie skąd wziąłeś tą substancję , dwóch odpowiedziało od kolegi, trzech - od starszego kolegi, trzech
braliś my wspólnie, czterech kupi ł em od kolegi,
na pytanie o powód wzi ęcia otrzymaliś my odpowiedzi:
chciałem być na haju - 5 razy, byłem ciekawy - 3 razy,
chciałem zapomnieć o problemach - dwa razy,
gdzie można kupić marihuanę 11 % wskazało park, ulicę ,
15 % - dyskotek ę a 11 % mieszkanie dilera,
na pytanie czy kto ś z twoich przyjació ł pali marihuanę
twierdzą co odpowiedziało siedmiu 16-ł atków, jedna osoba
wskazała na starsze rodze ństwo,
16-latkowie przyznaj ą się, iż składano im w ciągu ostatnich
12 miesię cy propozycj ę wypicia piwa - 65 %, wypicia wódki
- 42 %, zapalenia marihuany - 14 %,
na pytanie o łatwość zdobycia zakazanych substancji, 58
% odpowiedziało, że piwo bardzo łatwo kupić , 65 % bardzo łatwo kupić papierosy, 33 % - bardzo łatwo kupić
marihuanę .

Na terenie Gminy Kaź mierz przeprowadzono równie ż badania
ankietowe - problemy substancji psychoaktywnych w ocenie
mieszkańców - wś ród 75 osób doros łych (gł ównie rodziców
gimnazjalistów).
Z powyż szych bada ń wynika, ż e ankietowani do
najważ niejszych problemów spo łecznych zaliczyli:
• 25 % picie alkoholu przez m łodzież
•
13 % bezrobocie
•
11 % przemoc w rodzinie
•
11 % alkoholizm
•
10 % narkomanię
•
10 % kryzys moralny
Ponadto:
• 10 osób wskazało, że spotkało na terenie gminy
osoby, które zażywaj ą narkotyki,
• w jednym przypadku scharakteryzowano osob ę
„używającą narkotyki",
• 5 dorosłych przyznało się do zażywania dużych ilości
leków bez zalecenia lekarza,
• 3 osoby podały, iż leki uspokajaj ące bardzo łatwo
kupić,
• 85% ankietowanych uważa, że narkomana należy
leczyć, a 70 % uważa, że należy pomagać , otoczyć
opieką,
10 % badanych wskazuje na konieczno ść karania
i izolowania narkomanów,
• 47 % ankietowanych jest zdania, że zapobieganiem
narkomanii wśród młodzieży powinni zająć się
rodzice, 17 % - policja,
• po 30 % badanych wskazuje na dużą rolę kościoła
i organizacji pozarz ą dowych w zapobieganiu
narkomanii,
• 70 % respondentów narkomana okre śla, jako osobę
chorą, 53% - jako osobę nieszczęśliwą , a 20 % - jako
osobę mającą zły wpływ na innych,
• 10 osób ankietowanych raczej pot ępia palenie
papierosów przez mł odzież , 4 osoby raczej potępiają
spożywanie piwa (pozosta łe osoby zdecydowanie s ą
przeciwne takim zachowaniom).

tel. 061/29 18 065, fax 061/29 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwator@kazmier1

Nakład: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknię to: 12 grudnia 2010 r.
Skład i druk: „HEMIGRAF" tel./fax (061) 8 307 849
60-418 Poznań , ul. Pużaka 3 (Swierczewo)
Zapraszamy i zachęcamy do współ redagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
WYCENY - EKSPERTYZY
tel. 603 849 073

PRZYGARNIJ PSA !!!!
www.uwandy.schronisko.net
Schronisko w Przyborówku
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postanowiono kontynuować koalicj ę w
Radzie Powiatu Szamotulskiego. Strony
ustaliły, że wspólnym xandydatem na
stanowisko Starosty Szamotulskiego
będzie Paweł Kowzan a na stanowisko
wicestarosty Józef Kwa ś niewicz.
Kandydatem na funkcj ę przewodniczącego Rady Powiatu będzie Alicja
Kału żyń ska, a na funkcj ę wiceprzewodnicz ącego zaproponowano
Zenona Gałkę . Wszystkie te ustalenia
zostały zrealizowane podczas pierwszej sesji w nowej
kadencji Rady Powiatu Stosunkiem 12:8 przeg łosowano
wybór: starosty, wicestarosty i przewodnicz ącego Rady,
natomiast moj ą kandydaturę na wiceprzewodnicz ącego
Rady poparło 14 osób. W skład zarządu Powiatu weszli
radni: Ludwik Błajet, Kazimierz Michalak i Jan Pieprzyk.
Sposób liczenia głosów w wyborach do Rady Powiatu jest
skomplikowany. Nasz ckręg wyborczy Kaźmierz-Duszniki
reprezentuje czterech ł adnych. W gminie Duszniki jest
więcej osób uprawnionych do głosowania, co przy wysokiej
frekwencji wyborczej powoduje, że większość a nawet
wszystkie mandaty mogą uzyskać przedstawiciele Gminy
Duszniki, dlatego jest mi bardzo miło, że otrzymałem od
Państwa tak wysokie poparcie i zrobię wszystko, aby tego
zaufania nie zawieść . życzę Wszystkim mieszkańcom naszej
Gminy Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Z NOTATNIKA WIECEPRZEWODNICZACEGO
RADY POWIATU
W wyborach do Rady Powiatu Szamotulskiego frekwencja
w powiecie wynios ła 52,28%. Najwyższa, tj. 57,57%, była
w Okręgu nr 2 Kaźmierz — Duszniki. Najwięcej miejsc
w radzie (7) uzyska ł o stowarzyszenie „Forum
Obywatelskie". Po pięć mandatów maj ą Platforma
Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, trzy miejsca
uzyskał Komitet Wyborczy „Nasz Region" a Prawo
i Sprawiedliwość otrzymało jeden mandat. Sojusz Lewicy
Demokratycznej nie uzyskał żadnego mandatu. W skład
Rady Powiatu Szamotulskiego z listy ,,Forum Obywatelskie"
weszli: Ludwik Błajet, Andrzej Spychała, Kazimierz
Augustynek, Paweł Kowzan, Alicja Kałużyńska, Marian
Borowiec i Kazimierz Michalak, z listy PSL: Zenon Gałka,
Jan Pieprzyk, Rados ław Łanoszka, Andrzej Fliger oraz Józef
Kwaśniewicz. Z listy PO: Przemysław Nowak, Andrzej
Rutnicki, Maciej Trąbczyński, Jan Florek, Rafał Zimny
(zastąpi go Przemysław Turowski ), z listy KWW ,,Nasz
Region": Andrzej Hładki, Mirosław Wieczór (zastąpi go
Witold Waroś) i Paweł Bugaj. PiS reprezentować będzie
Maria Przybylska. W wyniku wyborów, w skali powiatu,
procentowo najwi ęcej głosów uzyskali: Zenon Gałka
18,19%, Mirosław Wieczór 17,93% oraz Andrzej Fliger
16,03%.
Tuż po wyborach podpisano porozumienie pomi ędzy KW
„Forum Obywatelskie" a KW PSL, w wyniku którego

Zenon Gaika

Internet coraz popularniejszy
W listopadzie bieżącego roku oficjalną stronę
internetową Gminy Kaźmierz odwiedzono 25 tysięcy
razy. W ubiegłym roku notowaliśmy średnio 9 tysięcy
wywołań miesięcznie. Ostatnie cztery miesiące to
rosnąca popularność portalu www.kazmierz.pl .
Cieszy to przygotowuj ących materiały zamieszczane
na stronie, a z drugiej strony jest to niezwykła
motywacja do tego, aby zamieszczane materiały były
z tzw. „pierwszej r ęki" bez zb ędnych uwag
i komentarzy. Dla piszących niezwykle ważna jest
również aktualność zamieszczanych informacji.
Zestawienie pochodzi z serwisu stat4u.
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OGŁOSZENIE

W czwartek 25 listopada w Gimnazjum w Kaźmierzu
zorganizowano szkolenie dla Rady Pedagogicznej
w temacie leczenia uzależnień , ze szczególnym
uwzględnieniem dopalaczy oraz wywiadówk ę
profilaktyczn ą , podczas której problematyk ę
dopalaczy rodzicom przybliżył certyfikowany
terapeuta leczenia uzależnień Michał Daniel.
Szanowni Pań stwo. Zaufaliście mi po raz kolejny.
Dziękuj ę .
Będę wywiązywał się ze swoich obowiązków

W sposób rzetelny i uczciwy.
Jestem po Państwa dyspozycji.
Grzegorz Reinholz
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WYBORZE OFERTY

Zakł ad Us ł ug Ko r. i unalnych w Ka źmierzu
informuje, ż e w z amówieniu publicznym
przeprowadzony
w trybie przetargu
nieograniczonego na ostawę oleju napędowego do
zbiornika paliw zlok al owanego w Kaźmierzu przy
ul. Le śnej 11 na potrzeby Zakładu Us ług
Komunalnych w Kaźrr ierzu, zgodnie z art. 92 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznyc (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113,
poz. 759 i nr 161 poz. 1078) wybrał, jako
najkorzystniejszą, ofe i tę złożoną przez:
"MAC-BENZ"-s.j.
Zenon i Maciej i Barbara K łaczkiewicz
64-500 Szamotuły, ul. Lipowa
Dziękuje wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli mnie
swoim zaufaniem oddaj ąc głos na mnie w wyborach
samorządowych. Postaram się nie zawieść pokładanych we
mnie nadziei.
Grzegorz Skabara

grudzie ń 2010

7

Obserwator KA ŹMIERSKI

Pamię ci martyrologii ludno ści naszej ma łej i wielkiej ojczyzny
Członkowie koła historycznego SP w Bytyniu odwiedzili
miejsce, w którym jesienią 1939 roku hitlrowcy
zamordowali kilkudziesi ę ciu naszych rodaków
z okolicznych miejscowo ści. Oddali cze ść i szacunek tym,
których człowieczeństwo zostało bestialsko pohańbione.
Zagrabianiu liści i zamiataniu p łyt pomników towarzyszyła
cisza. Być może wypełniona refleksj ą o 72 męczennikach
przykrytych ziemią wspólnych mogił. Świadomość tragedii
jaka rozegrała się przy szosie do Grzebieniska i szacunek
wobec tych, dla których los okaza ł się okrutny wyciszyła
emocje uczniów, zmotywowała ich do godnego uznania
czynu społecznego, zapalenia zniczy i złożenia wieńca.
Historia ostatnich kilkuset lat naszego pa ństwa jest bogata
w wydarzenia, które przyprawiaj ą co wrażliwszych o drżenie
serc, niektórych o złość, a jeszcze innych o uczucie dumy.
Powodów do durny wbrew pozorom jest wiele. Święto
Niepodległości jest jednym z nich. Martyrologi ę narodu
polskiego walczącego o wolność wspominano w czasie
akademii zorganizowanej przez uczniów z klasy VI. Poprzez
odpowiednią dekoracje, patriotyczne pieśni i słowa wierszy,
poprowadzili myśli społeczności szkolnej przez lata niewoli,
nostalgii za utraconą ojczyzną, walk powstańczych
i niepokonan ą w Polakach nadzieje na zwycięstwo oraz
ostateczny jej triumf dnia 11.11.1918 roku. Gromkie brawa
nagrodziły trud dwunastolatków włożony w zorganizowanie
akademii z okazji święta o tak ogromnym znaczeniu.
Kultywowaniu tradycji narodowych w SP w Bytyniu
towarzyszyło wspomnienie pomnikowej postaci. Dzieci
z koła eucharystycznego poprzez słowno-muzyczne
wystąpienie ukazały życiorys papieża Jana Pawła II:
nauczyciela, myśliciela, pielgrzyma, człowieka głębokiej
wiary i nadziei, postać charyzmatyczną, patriotę . Listopad
minął w SP w Bytyniu w atmosferze zadumy, refleksji
i wspomnień . Działania edukacyjno-wychowawcze
wzbogaciły jej młodzież merytorycznie i duchowo. Pomog ły
zrozumieć abstrakcyjny dla wielu patriotyzm, wzmocni ć
poczucie tożsamości narodowej.
I.L.

ALO - 2 Sp. z o.o.
Kobylniki ul. Szamotulska 26.
tel. 722-226-240
zatrudni osoby z wykszta łceniem ś rednim

Mieszka ńcom so łectwa Kiączyn
składam najserdeczniejsze
życzenia bo żonarodzeniowe i noworoczne

do pracy w księgowości

Sołtys wsi Andrzej Szulc

„ANDRZEJKOWA WYSPA SIEDMIU ZAKL ĘĆ "
W czwartek 25 listopada w Sali Galeriowej na 1. i 2. godzinie lekcyjnej pojawi ła
się nAndrzejkowa Wyspa Siedmiu Zakl ęć" zorganizowana przez uczniów
działających w kółku teatralnym, którego opiekunką jest Małgorzata JaroszBorzdyń ska. Gimnazjaliści uczę szczaj ący do pierwszej klasy mieli
niepowtarzalną okazj ę poznania swojej przyszłości i spędzenia czasu w miłej
atmosferze. Podzieleni na siedem grup uczniowie podchodzili do
nast ę puj ą cych stanowisk
z wróżbami:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zabawa z imionami.
Magiczne pudełka.
Prawda ukryta w chińskich przepowiedniach.
Tajemnica szklanej kuli.
Kula przyszłości - futuryzm.
Mała słodycz.
Jaką osobą jesteś? Wróżba numerologiczna.

Gimnazjalistami zaopiekowali się : Estera Czachowska, Sandra Pi ątek, Beata
Litwiejko, Malwina Pracuk, Patryk W łodarczak, Dominik Telenga, Damian
Wieczorek, Daniel Kaczmarek i Piotr Szymaniak.
Dziękujemy za wspólną zabawę .
Małgorzata Jarosz-Borzdyńska
8
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Plac do selektywnej zbiórki odpadów jest prawie gotowy.
Miejsce do selektywnej zbiórki odpadów znajduje si ę na
terenie przylegaj ącym do Zakładu Usług Komunalnych
w Kaźmierzu przy ul. Leśnej.

Sieć gazowa Pólko-Bytyń w piątek 3 grudnia 2010 r. zosta ła
zagazowana. Pierwszym odbiorc ą gazu jest Szkoła
Podstawowa w Bytyniu przy ul. Szkolnej 55, gdzie
3 grudnia zakończono modernizacj ę kotłowni.

W piątek 12 listopada br. byli śmy świadkami wycinki
drzew na drodze powiatowej Kaźmierz - Szamotuły.
W miejscowo ści Radzyny usuni ęto drzewa skutecznie
ograniczaj ące widoczno ść kierowcom na skrzyżowaniu ulic
Główna - Le śna.

W ostatnich dniach li topada drogowcom uda ło się ułożyć
nową nawierzchnię
a ul. Dworcowej w Kaźmierzu.
Inwestycja jest ws ólnym przedsięwzięciem Gminy
Kaźmierz i Powiatu S
otulskiego.

L.,

W dniu 23.11.2010 nastąpił kolejny etap modernizacji
Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu. Dzięki uzyskanym
środkom z budżetu gminy oraz wsparciu sponsorów
wymienione zostały cztery okna na dolnej kondygnacji.
Wymianę okien przeprowadziła firma "Miodas" Rafa ła
Pisarczyka, który od lat wspiera działania szkoły poprzez
własny udział finansowy. Wszystkie nowe okna zostały
wyposażone w żaluzje pozyskane z udziału szkoły
w działaniach promocyjnych przeprowadzonych przez
p.Z. Śmieszek z firmą "Decora S.A." w akcji "Bajkowe okna".

Niezwykle intensywne opady śniegu doprowadzi ły do
sporych utrudnie ń na drogach, chodnikach i parkingach.
Z wielu miejsc w Każm erzu (ul. Szkolna, ul. Jana Paw ła II,
ul. Szamotulska, Rynek, ul. Dworcowa, Gimnazjalna)
wywieziono ś nieg zalegaj ący na poboczu drogi
i chodnikach.

Zak ł ad Us ł ug

Komunalnych wzbogaci ł swój park
maszynowy o niezwykle cenne urządzenie do czyszczenia
kanalizacji. O cenie nie wspominamy z oczywistych
względów.

L

Zakład Usług Komuna lnych zosta ł wyposażony w nową
nowoczesną stację p• iw. Dotychczasowa stacja paliw
zostanie zlikwidowana.
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W niedzielę 14 listopada 2010 r. w Kaźmierzu zorganizowano uroczysto ść dla Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia
małżeńskiego. Spotkanie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaimierzu zosta ło poprzedzone uroczystą Mszą Świętą.
W uroczystości obok 11 par udzia ł wzięli sołtysi wsi Gorszewice, M łodasko, Radzyny, Kaźmierz, Komorowo i Sokolniki Ma łe.
Podczas spotkania, przeplatanego występem Zespołu Kaźmierzanka i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, wójt
Wiesław Włodarczak wręczył zacnym Jubilatom pamiątkowe medale nadane przez Prezydenta RP.

Medale otrzymali: Anna i Florian Grze ś kowiakowie z Komorowa, Stefania i Mieczysław Grzeszkowiakowie z Kaźmierza, Zofia
i Franciszek Kaczmarkowie z Sokolnik Małych, Lidia i Bolesław Kaliccy z Kaźmierza, Felicja i Alojzy Nawrotowie
z Kaźmierza, Czes ława i Hieronim Nowiccy z Kaźmierza, Marta i Zbigniew Pietrzakowie z Komorowa, Zdzis ława i Władysław
Pisarczykowie z Radzyn, Maria i Jan Wo łgusiakowie z Gorszewic oraz Eugenia i Leon Wo źni z M łodaska (wszyscy na zdj ęciu).
W bieżącym roku jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili ponadto Państwo Regina i Henryk K łosowie
z Sokolnik Małych oraz Jolenta (zmar ła) i Stanisław Przybyłowie z Kaźmierza.
1•111 IM MEI IM M= i=

W piątek 12 listopada 2010 r. w zmoderniozowanej
świetlicy wiejskiej w M łodasku odbyło się spotkanie
mieszkańców zaangażowanych w prace remontowe w
świetlicy oraz osób aktywnie uczestnicz ących w życiu
lokalnej społeczności. W spotkaniu pod wodzą sołtysa
Eugeniusza Wołgusiaka uczestniczyła również Rada
Sołecka. Jako goście na spotkanie przybyła pani skarbnik
Małgorzata Jaworska oraz pani dyrektor ZUK Ewa
Spychała.
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Powtórzony sukces Szkoły Podstawowej w Ka źmierzu!
8 listopada 2010 r. ch łopcy naszej szkoły zaj ęli, podobnie
jak w ubiegłym, II miejsce w mistrzostwach powiatu w pi łce
nożnej halowej. W rozgrywkach grupowych zaj ęliśmy
pierwsze miejsce pokonuj ąc mistrza powiatu - szkołę
z Wronek (w finale nieznacznie im ust ąpiliśmy).
Do wyróżniających zawodników należeli: Marcin Kufel z 6b
i Adrian Barański z 5b - zdobywcy po pięć goli. Poza nimi
wystąpili w mistrzostwach: Bartosz Antkowiak, Pawe ł
Witkowski, Krystian Przysiecki i Aleksander Ziemniewski
z 6a, Patryk Zaj ąc z 6b, Adrian Kucharczyk i Karol Kupś
z 6c, Jan Maćkowiak z 5b oraz Krzysztof Coda z 5c.
Gratulujemy i życzymy w przyszłym roku co najmniej
powtórzenia tego wyniku!
O • iekun UKS Sokó ł" Zbi: iew Fili • iak
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64-530 Kaźmierz
ul. Leśna 7a
tel. 0-61 29 17 904
wewn. 22

- Przyjmujemy nieodpłatnie pojazdy do 3,5t DMC
- Płacimy za pojazdy pow.-3,5t DMC + transport
Upjawnienie wojewody dr: P/111. 29
'ónc.esja MSW A' nr: B-042/200 7
ani
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KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA
WULKANIZACYJNI

.

P.H. FALA PIOTR OWCZARZ
ul. Pocztowo 6
62-030 Tarnowa Podgórne

- • .ftweneonnywawanloo•
Serdecznie za

1.1./lex. +48 61 814 71 68
ken+ +48 603 60 19 33
kom. .48 501 46 61 34
www.p/rIale+pl
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szamy do nowo otwartego

warsztatu samochodowego:
AUTO — NAPRAWA

()FERUJEMY:
- Sprzedaż hurtowa i detaliema opon
- Wywazanie i wulkanizacje
- Prostowanie felg
- Renowacje i napraw ę felg
- Malowanie proszkowe felf
- Maga/ynowiue kol i opon
- Piaskowanie

ul. Sadowa 6
w Tamowi Podg.

Zapraszamy
pa-pe: 8:00 do 17:00
sob: 8:00 do 14:00

Oferujemy: ws.relk ie go rodroju
onialo lelefnniazny pod nr

owy przeglądy samochodów osobowych.

605 9.8 080: 607 914 592

O

II
bk...
ul. 23 Października 59a
Tarnowo Podgórne (obok market Dino)
tel. 061 814 60 81
OFERUJEMY 'NISKIE CENY

411Pflin

c> Leki gotowe i recepturowe.
[r> Insuliny i leki kardiologiczne po obni żonych cenach.
Wiele atrakcyjnych promocji. Ta ńsze zamienniki.
f> Bezpłatne porady dietetyczki i dermokonsultantki.
Dla stałych pacjentów badania w ambulansie.
Zbieraj punkty, wybieraj prezenty.
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AVTo czĘsci - MECHANIKA POJAZDOWA
u£ Yorwowiejska 32
64 — 530 Kaźmierz
Oferuje części eksploatacyjne
do każdego typu samochodu.
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Poniedziałek - Piątek 8°° - 113 0°
Sobota 8°° - 14 °°
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KUCHENNE i ŁAZIENKOWE
NA ZAMOWIENIE

• SZAFY WN Ę KOWE
• BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
• SPRZ Ę T DO ZABUDOWY
• WYMIANA FRONTÓW i BLATÓW oairaj
EKSPOZYCJA • INNE MEBLE NA WYMIAR
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SADY, ul. Szkolna 14. tel. 061 814 71 24, 0601 574 938

W celu zamieszczenia

REKLAMY

w
"Obserwatorze Kazmierskirn"
prosze o o kontakt

4.r¥.

Pawel jechorek
tel. 668 960 481
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WSZYSTKIM MOIM

DROGIM WYBORCOM,
KTÓRZY TAK LICZNIE
POPARLI MOJĄ KANDYDATURĘ DO
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
SKRADAM

ZAPRASZAMY
Tamowo Podgórne
ul.Pozna ń ska 100B

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.

131 61 896 47 49

MARMURY - GRANI

griech zbliżajqce się
&Dkk (Bożego %rodzenia
przyniosacPan,skou wiele radości, spokoju,
miłości i rodzinnego ciepła.
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BUWAIU 2 M7
ul. Wysogotowska 83
62-081 Prze ź mierowo
tel. 61 89 444 00
tek. kom. O 600 445 640

mai l: kagran@vp.pl
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Najważ niejsze wydarzenie w dziejach narodu
polskiego Narodowe Święto Niepodległości.
Świ ę to Niepodległo ś ci w naszej szkole rozpoczęto
wprowadzeniem sztandarów:
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Ka źmierzu oraz Zarządu
Koła ZKRPiBWP w Kaźmierzu oraz od śpiewaniem hymnu
narodowego. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Patrycja Gądysiak wygłosiła kilka zdań wprowadzaj ących
w ten uroczysty dzie ń i poprosiła pana dyrektora
W. Malinowskiego o zabranie głosu. Na wstępie swojego
wystąpienia pan dyrektor powita ł bardzo serdecznie
zaproszonych gości: pp.: J. Stróżyka, K. Lachowicz,
S. Wichurę , Z. Gałkę , M. Sobkowiak, M. Wypych oraz
cz ł onków Zarz ą du Ko ł a w Kaź mierzu Zwi ą zku
Kombatantów RP i Byłych Wi ęźniów Politycznych:
pp. F. Grze śkowiaka, W. Krystkowiak, I. Przybecką,
I. Tecław M. Szafera i S. Rusiłowskiego.
Pan dyrektor odniós ł si ę do wa ż nych wydarze ń
historycznych, przypomnia ł ważne daty rozbiorów oraz
nazwy trzech mocarstw, które spowodowały zniknięcie
Polski z mapy Europy na 123 lata. Mimo tego, iż historia

NAJLEPIEJ GODAJĄ PO NASZYMU
We wrze ś niu w Szamotułach odbył się już po raz trzeci
Amatorski Konkurs Gwarowy „GODEJCIE PO
NASZYMU". Celem konkursu by ło popularyzowanie gwary
wielkopolskiej
wśród dzieci i m łodzieży. Mimo, że
dziś dużo słyszymy w Polsce o potocznym j ęzyku
kresowym, góralskim czy śląskim,
to my Wielkopolanie jakoś nie
potrafimy chwali ć
się swoj ą mow ą .
Konkursy takie
jak szamotulski
pozwalaj ą odrodzić się naszej gwarze i przybliżyć ją młodemu pokoleniu,
aby jej znajomo ść nie ograniczała się tylko do oklepanej już
pyrki czy szneki z glancem. Szamotulski konkurs rozgrywa ł
się w trzech grupach wiekowych: szko ły podstawowe,
gimnazja i szko ły ponadgimnazjalne. Do południa odbywały
si ę prezentacje uczestników zako ńczone werdyktem
jurorów, a o godz. 17.30 mia ł miejsce Koncert Laureatów.
Uczniowie szkó ł podstawowych przygotowali 14 prezentacji.
Były to głównie gawędy autorstwa „klasyków" naszej gwary,
St. Strugarka i J. Kub ła. Publiczno ść stanowiły młode
gzubki, które nie zawsze wiedziały, o co loto w tym
brawędzeniu. Trudno się temu dziwić - gwara używana jest
dzi ś coraz rzadziej, przeważnie przez starsze osoby,
a uczniowie zobowi ązani s ą stosowa ć j ęzyk ogólnopolski.
Wystę py oceniali jurorzy: Juliusz Kubel, twórca postaci
Starego Marycha, autor zabawnych gawęd pisanych gwarą
wielkopolską oraz Jacek Hałasik, prezenter „Radia
Merkury", również propagator naszygo blubrania.

Polski nie zawsze
rysowała się w
jasnych barwach
dyrektor zaakcentowa ł , ż e
jest to Święto radosne dla każdego Polaka, zwróci ł
szczególną uwagę
na warto ści patriotyczne i życzył
gimnazjalistom
refleksji i zadumy
nad tym, co w dzisiejszych czasach znac
Następnie gimnazjali
„H Listopada - Swi
uczniowie kl. II B i h
chór szkolny- prowa
a całość przygotow
owacyjnie podziękował

y patriotyzm.
ci wystawili przedstawienie pt.:
to Niepodległości". Aktorami byli
cerze 65 HD Ś , których wspomagał
zony przez pana R. Winieckiego,
a pani A. Kubiak. Publiczno ść
i za wystę p.
Anna Kubiak

Nasz ą szko łę repr zentowali pi ą toklasi ś ci: Arek
Rosiakowski z mon logiem autorstwa J. Kub ła pt.
„Komplementa" przy otowanym przez p. Dorotę Wojtaś
oraz Zosia Frącko wiak i Ania Napierała, które
zaprezentowały scenk pt. ,,Jak Kaczmarkowa uczyła
panią Nowak goda po naszymu" napisaną przez
p. Aleksandrę Napiera . Po występach nastąpiła przerwa,
w czasie której ucze tnicy futrowali szneki z glancem
i niecierpliwie oczekiw i na werdykt jury. Okazało się , że
jurorom spodobały się stępy kaimierskich blubraczy, bo
skecz „Jak Kaczmark wa uczyła panią Nowak godać po
naszymu " zdobył pi sze miejsce! Arek Rosiakowski
zajął czwarte miejsc Była to dla nas ogromna radość,
a także zachęta do alszego poznawania gwary oraz
tworzenia wł asnych ekstów w gwarze wielkopolskiej.
Laureaci otrzymali p iątkowe dyplomy i nagrody. Przed
ogł oszeniem wyników onkursu J. Kubel powiedzia ł kilka
słów na temat j ęzyka arowego. Stwierdzi ł , że gwara jest
jedną z wartości kult rowych, których zapominanie lub
lekceważenie znaczni zubaża nas i osłabia. J ęzyk
przodków ma tę zaletę , da się go zabrać w nawet najdalszą
podróż. Wystarczy nos' go w sercu. Dlatego nie wstyd źmy
się swojej mowy, używa my i propagujmy j ą.
Po południu odbył się ncert Laureatów prowadzony przez
J. Balasika. Laureac mogli zaprezentować się przed
szerszym audytorium. W sali szamotulskiego kintopu
zasiadła teraz starsza ara, taka, co to wiedziała już, co jest
lołs, dlatego też występ m uczestników towarzyszyły głośne
brawa i wybuchy śmi chu. Podczas imprezy można było
spróbować tradycyj nyc wielkopolskich przysmaków.
Na stołach pojawi ły si pyry z gzikiem, chleb ze smalcem
i oczywiście szneki z gl cem.
Ponadto warto dodać iż nasi gimnazjali ści - Natalia
Królczyk i Wojtek Na ierała - zajęli odpowiednio I oraz
II miejsce w kategorii sz ół gimnazjalnych.
Aleksandra Napierała

Poniedziałkowy (22 listopada) oncert muzyczny poświęcony był
strojom, muzyce i tańcom Wie
polski. Zobaczyliśmy trzy tańce
w wykonaniu tancerzy zespołu pieśni i tańca „Wielkopolska":
bamberski, szamotulski i z Dąbr wki Wielkopolskiej. Podkre ślmy,
że tancerze wystąpili w stro ach ludowych, które omówi ła
i zaprezentowała prowadząca ko cert pani Julita Skowro ńska.
Pani Julita pokazała swoje u iejętności muzyczne i zagrała na
skrzypcach towarzysząc panu R manowi Jędraszakowi, który gra
na oryginalnych instrument h ludowych z Wielkopolski.
Usłyszeliśmy dudy, sierszenki, kozła weselnego białego oraz
mazanki - rodzaj prostych skr
ec.
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Jubileusz 90 - lecia Chóru Mieszanego im. Stanis ława Moniuszki
W sobotę 6 listopada Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki świętował Jubileusz 90 - lecia swojej dzia łalności.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Ko ściele pw. NNMP w Kaźmierzu. Później Jubilaci oraz
zaproszeni goście udali się do Gminnego O środka Kultury na dalszą część uroczystości.
Podczas części oficjalnej Chórzyści otrzymali Honorowe Odznaki PZCHiO. Odznaki z łote otrzymali: Waldemar
Hermann, Justyna Jadwiżak, Beata Peksa, Janina Smolarek i Irena Przybecka. Odznaki srebrne otrzymali: Joanna Jus,
Lidia Stefanowska, Robert Til, Marek Majewski i Hanna Tomikowska. Odznaki br ązowe otrzymali: Hanka Bielejewska,
Henryka Romańczuk, Zdzis ława Pietraszewska i Dariusz K ąkolewski.
Chór otrzymał życzenia i gratulacje od zaprzyjaźnionych
Chórów z Szamotu ł , Dusznik, Tarnowa Podgórnego, Po łajewa
i Kaźmierza. Życzenia napłynęły również od obecnych gości: Pos ła na
Sejm RP pana Stanis ława Kalemby (na zdj ęciu), który w imieniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał na ręce prezesa
Chóru nagrodę jubileuszową oraz gratulacje, przedstawicieli PZCHiO
Oddziału Wielkopolskiego „Macierz", przedstawiciela Banku
Spó ł dzielczego w Dusznikach, przedstawiciela Starosty
Szamotulskiego, przedstawiciela Wójta Gminy Kaźmierz, a także Pana
Alfreda Korczyka Dyrektora Marketingu i Logistyki ze Średzkiej
Spółdzielni Mleczarskiej „Jana" oraz Państwa Wiesławy i Krzysztofa
Ossowskich - przyjació ł i sponsorów Chóru.
Pragniemy podziękować również Zarządowi GS Samopomoc
Chłopska w Kaźmierzu, Zarządowi Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej
„Jana", Zarządowi Banku Spó łdzielczego w Dusznikach, Zarz ądowi
Spółki GEN Gaz Energia oraz Dyrektorowi Gminnego O środka
Kultury w Kaźmierzu za fundusze przekazane na organizacj ę Jubileuszu 90 - lecia Chóru.
Hania T.

Mikoiaj w przedszkolu
Dnia 09.XII.10 grupa: „Wiewiórki" - zorganizowała dla swoich
niepełnosprawnych przyjaciół „mikołajki". Dzieci specjalnie na tę okazj ę
przygotowały świąteczny program artystyczny, na który sk ładały się : piosenki o
Mikołaju, o choince oraz okolicznościowe wiersze. W dalszej części spotkania
przedszkolaki wręczyły przybyłym gościom upominki. Nie zapomnieliśmy też o
s łodkim poczęstunku, wspólnym ś piewaniu kolęd i składaniu życzeń na
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok.
Organizatorzy spotkania składają serdeczne podziękowania za pomoc w
organizacji spotkania firmie Hochland, p. Hałaszkiewiczom - sklep ABC
oraz rodzicom dzieci z grupy „Wróbelki'.
J.B. I.P.
12
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105. ROCZNICA ZWI Ą ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
18 listopada 2010 r. w ka ź mierskim Gimnazjum odby ła się
uroczysto ść z okazji 105. rocznicy powstania Zwi ązku
Nauczycielstwa Polskiego. Ten pi ękny jubileusz był okazj ą
do przypomnienia historii organizacji oraz odpowiedzi na
pytania o cele i zadania, jakie wspó łcześnie związek ma do
zrealizowania.

ZNP swoimi korzeniami si ę ga czasów zaborów, kiedy to
1 października 1905 r. nauczyciele obronie j ęzyka polskiego
powołali Związek Nauczycieli Ludowych w Pilaszkowie ko ło
Łowicza. 28 marca 1933 r. powsta ło Ognisko ZNP
w Bytyniu. Należeli do niego nauczyciele z po łudniowej
częś ci powiatu szamotulskiego. Prezesem by ł Józef
Gibowski. 1 wrześ nia 1933 r. bytyń skie Ognisko ZNP liczyło
27 osób a dwa miesiące później już 40. Wówczas
postanowiono przeprowadzi ć reorganizacj ę i wystąpiono do
Zarządu Głównego w Warszawie z pro śbą na pozwolenie
utworzenia drugiego ogniska w Dusznikach. W latach
okupacji Związek Nauczycielstwa Polskiego dzia łał pod
konspiracyjnym kryptonimem TON. W Ka źmierzu Tajną
Organizacj ę Nauczycielską tworzyły panie: Felicja
Budzianka, Emilia Czura i Janina Tobis, które z nara żeniem
życia uczyły 28 dzieci. 28 marca 1945 r. odbyła się pierwsza
konferencja prezesów okr ęgów ZNP, na której ogł oszono
przywrócenie działalno ści związku. 6 kwietnia 1945 r.
w Bytyniu spotkali si ę nauczyciele z Kaź mierza, Dusznik
i Grzebieniska. Ze wzglę du na brak dokumentacji nie znamy
dokładnej daty powo łania ogniska w Ka źmierzu.
Potwierdzeniem na to, że ognisko istniało już w 1945 r. jest

legitymacja czł onkowsk pani Emilii Czury z dat ą 1945.
W 1949 r. powstał a w Kaźmierzu i Bytyniu Zak ładowa
Organizacja Związkowa. Taka struktura istnia ła do 1956 r.
W 1957 r. powstało ogn sko ZNP w Kaźmierzu. Czł onkiem
Zarządu Oddziału p Tatowego był Marian Birecki
a w latach siedemdziesi tych pani Stanis ł awa Janczewska.
,,Niechaj złączą się rozbi i, bo w jedno ści siła jest" te s łowa
Hymnu Związku Nauc cielstwa Polskiego nie trac ą na
aktualności. Dzięki te u, że ZNP jest najwi ększym i
najaktywniejszym zwi kiem zawodowym, z sukcesem
angażuje się w walk o rangę i stabilizacj ę zawodu
nauczycielskiego, wys kie kwalifikacje i odpowiednie
warunki bytowe związ owców, ich aktywno ść społeczną
oraz stał e doskonale 'e systemu szkolnego. Obecnie
Oddział ZNP w Kaźm erzu liczy blisko stu członków:
nauczycieli, emerytó , pracowników administracji
i obsługi. Od maja br. p ezesuje mu pani Sylwia Zagórska,
nauczycielka historii w mnazjum w Kaźmierzu. Podczas
y został Wójt Gminy Kaźmierz
uroczystości uhonoro
za wieloletnią współpracę z ZNP
dr Wiesław Włodarc
oraz związkowcy z dłu etnim staż em i kolejną kadencj ę

pracujący w zarządzie o
związku panią Małg
legitymacj ę członkows
w Kaźmierzu uświetnił
batutą pana Roberta Li

działu. Powitano takż e w szeregach
rzatę Hamrol, której wr ęczono
ą . Obchody 105. rocznicy ZNP
stę p chóru „Cantus Firmus" pod
ieckiego (na zdj ęciu).
Sylwia Zagórska

Mał gosia Hartwich zakwalifikowa ła się
do etapu wojewódzkiego
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
3 grudnia 2010 r. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego
w Nowym Tomyś lu. W konkursie wzięł o udział 42 uczniów
z pię ciu powiatów: szamotulskiego, mi ędzychodzkiego,
nowotomyskiego, obornickiego, średzkiego i śremskiego.
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Ka źmierzu reprezentowała
Mał gorzata Hartwich (na zdj ęciu z Anną Kubiak), która
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego. Gratulujemy Ma łgosi, którą
AK
wspiera nauczycielka geografii Anna Kubiak.

TAŃCZĄ CE „CIASTECZKA"
Dnia 14 listopada 2010
ze Szkoły Podstawowej
brał udział w Regionaln
który odbył się we Wro
„Ciasteczka" dziewc
statuetkę i s łodkie upo
grudzie ń 2010

. zespół taneczny "BIEDRONECZKI"
m. Marii Dąbrowskiej w Kaź mierzu
Przeglądzie Zespoł ów Tanecznych,
ieckim O środku Kultury. Za taniec
zdobyły wyróżnienie, otrzymały
inki.
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Kaź mierscy dzia ł acze w przededniu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- tak rodzi ła si ę polska w ładza.
11.11.1918r. został podpisany rozejm ko ńczący działania wojenne na froncie zachodnim. Pierwsza woja
światowa dobieg ła
koń ca. W dziejach narodu polskiego to dzie ń odzyskania niepodleg łoś
ci
po
123
latach
niewoli
zaborczej:
Prus,
Austrii i Rosji.
W tym dniu Rada Regencyjna dzia łająca w Warszawie przekazała Józefowi Piłsudskiemu władz
ę
wojskową
,
a
14.11.1918r.
cywilną, którą jako Naczelnik Pań stwa miał sprawować do zwoł
ania Sejmu. Naczelnikowi Państwa podporządkował się rząd
w Lublinie i Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie. W nast ępstwie tych wydarze ń powstał rzą
d centralny. Nie wszystkie
jednak ziemie wesz ły w skł ad odradzającego się pań stwa polskiego. Prowincja Pozna
ńska, a wię c prastare ziemie polskie kolebka naszej pa ństwowoś ci pozostały w rękach Niemiec.
W wyniku zwycię stwa niemieckiej rewolucji listopadowej w 1918r. cesarz Wilhelm II zosta
ł zmuszony do wyrzeczenia si ę
tronu i opuszczenia Niemiec. Wydarzenia te spowodowa ły nasilenie d ążeń niepodległoś ciowych Polaków w Pozna
ńskiem.
Organizowali wiece ludno ści, na których powo ływali rady Robotników i Żoł
nierzy jako organy maj ące utrzymać spokój oraz
porządek, a wybrani pe łnomocnicy przejmowa ć agendy administracji ogólnej.
12.11.1918r. odbyło się w duż ej Sali Domu Katolickiego zebranie ludno ści Kaź
mierza poświę cone zaopatrzeniu na
zbliżającą się zimę . W tym czasie w mniejszym pomieszczeniu ka ź
mierscy patrioci wybrali Rad ę Robotników i Żołnierzy.
O powstaniu tej rady i jej sk ładzie osobowym pisemnie powiadomili dzia łającą radę w Szamotułach.
Zachował się tekst wysł anej informacji.

Katmierz, dnia 12.X1.1918.
„W związku z politycznym po łożeniem, odbyło się dnia dzisiejszego w Ka ź
mierzu zebranie ludno ści
Kakmierskiego Obwodu, na którym wybrano Rad ę Robotników i żołnierzy, celem utrzymaniacywilnej i żołnierzy
ładu, porządku
i bezpieczeństwa w Obwodzie.
Rada Robotników: Napierała, Magdziarek, Magowski, Schwendke, D ąbrowski, Tomiak, Liwiński.
Rada Żołnierzy: Łubieński, Ulmitz, Swoboda, Przybysz.
Jako peł nomocników Rady przydzielono w Ka źmierzu pp. Łubień
skiego i Przybylskiego do Komisariatu Obwodowego, pp.
Swobodę i Tomiaka na dworzec".
W oparciu o ten tekst mjr rez. Franciszek Jasku ła wykonał w 1973 r. prace uzupe łniające. Nawiązał
kontakt z rodzinami
wyżej wymienionych działaczy, zebrał ich zdjęcia, uzupełnił dane osobowe, opisał
i przekazał do Izby Pamię ci Narodowej
Szkoły Podstawowej im. Marii D ąbrowskiej w Kaźmierzu.

RADA ROBOTNIKÓW

Józef Napierała
syn Stanis ława,

Ur. 14.02.1865 r. w Kaź mierzu
Działał w Radzie Robotników, która
powstał a 12.11.1918 r. w Kaź mierzu
oraz od 20.11.1918 r. w Powiatowej
Radzie Ludowej w Szamotu łach.

Mieczysł aw Magowski
ur. 30.12.1886 r. w Lwówku

Działał w Radzie Robotników,
powstałej 12.11.1918 r. w Kaźmierzu.
9.01.1919 r. Powiatowa Straż
Ludowa w Szamotu łach mianowała
Go dowódcą Straży na Obwód
Komisarski Kaźmierski.

Władysław Dąbrowski

ur. 15.10.1883 r.
Działał w Radzie Robotników, która
powstała 12.11.1918 r. w Kaźmierzu.
Po zwycię stwie Powstania
Wielkopolskiego wybrany został na
Wójta Gminy Kaź mierz (funkcj ę tę
Pełnił do wybuchu II wojny światowej).

Walenty Magdziarek

Schwendke

syn Stanisława,
urodził się w 1851 r.
w Szczepankowie
Mieszkaniec Chlewisk

Tomiak

Liwifiski

brak danych

brak danych

brak danych

14iminełem~~
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RADA ROBOTNIKÓW

41W,

Por. Bogusław Łubieński
syn Wojciecha,
ur. 24.12.1893 r. W Kiączynie
Został mianowany
pełnomocnikiem Rady
w Kaź mierskim Komisariacie
Obwodowym.
Był przedstawicielem gminy
Kaźmierz w Powiatowej Radzie
Ludowej w Szamotułach.

Antoni Swoboda
ur. 12.01.1875 r. w Mrowinie
Działał w Radzie Żołnierzy
powstałej 12.11.1918 r. w
Kaźmierzu. Został mianowany
pełnomocnikiem Rady na
kaźmierski dworzec.

Ulmitz

Jan Przybysz
ur. 12.12.1878 r.

brak danych

w Kaźmierzu
Działał w Radzie Żołnie
powstałej 12.11.1918
w Kaźmierzu.

PEŁ NOMOCNICY RADY DO KOMISARIATU OBWODOWEGO W KA ŹMIERZU

Por. Franciszek Przybylski
syn Jana
ur. 22.10.1889 r. w Kaźmierzu
12.11.1918 r. został mianowany
pełnomocnikiem
Rady Robotników i Żołnierzy
w Komisariacie Obwodo
W Kaźmierzu

Por. Bogusł aw Łubie ń ski
syn Wojciecha,

ur. 24.12.1893 r. W Kiączynie
Został mianowany
pełnomocnikiem Rady
w Kaźmierskim Komisariacie
Obwodowym.
Był przedstawicielem gminy
Kaźmierz w Powiatowej Radzie
Ludowej w Szamotułach.

PEŁ NOMOCNICY RADY NA KA ŹMIERSKI DWORZEC

Tomiak

Antoni Swoboda
ur. 12.01.1875 r. w Mrowinie
Działał w Radzie Zołnierzy

brak danych

powstałej 12.11.1918 r. w
Kaźmierzu. Został mianowany
pełnomocnikiem Rady na
kaźmierski dworzec.

20.11.1918r. odbył się zjazd delegatów działaj ących Rad, na którym została powoł ana Powiatowa Rada Ludowa, w skł ad

której weszło 65 delegatów z powiatu oraz po czterech delegatów Rad Żołnierzy z Szamo uł, Wronek i Pniew.
Prezesem powstałej Rady został ksiądz Bolesław Kaźmierski proboszcz kościoła pokolegiackiego w Szamotu łach.
W skład Powiatowej Rady Ludowej weszli przedstawiciele Gminy Kaźmierz:
- z Kiączyna
Bogusław Łubieński
- z Kaźmierza
Józef Napierała
Franciszek Stypieński - z Kaźmierza
- z Bytynia
Ignacy Wałkowski
Wykorzystane źródła:
1) Hanyż A, Ziemia szamotulska w walce o wolno ść 1793-1918, Szamotu ły 1939.
2) Jaskuła D., Gmina Kaźmierz i jej mieszkańcy w walce o wolność w 1918, Szamotuły 1995.
3) Jaskuła F., Rada Robotników i Żołnierzy w Kaźmierzu, Kaźmierz 1973.
4) Swoboda F., Wspomnienia - relacje, Kaźmierz 1978.

Urszula Kowzan

Kaźmierz, 10.12.2010r.
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Wspomnienie o druhnie harcmistrz Dorocie Klimowicz - Kusto ń .
Nauczycielka j ę zyka polskiego, wychowawczyni, harcerka, dru ż
ynowa i komendantka szczepu
przy Szkole Podstawowej w Ka źmierzu. Pracowała w kaź mierskiej szkole od 01.09.1967r. do 31.08.1975r.
Pożegnaliś my j ą w zimną , śnieżną środę 01.12. 2010r na cmentarzu w Szamotu
łach.
Odeszła na wieczn ą wartę ale pamięć o niej pozostanie w sercach jej kole ż
anek, kolegów i wychowanków.
Czuwaj!
Msza św. za duszę św. Pamięci Doroty odb ędzie się w Ko ściele w Kaź
mierzu 20.01.2011 o godz.18.00

Emerytowani nauczyciele Szkoty Podstawowej w Ka źmierzu

Szkoł a Podstawowa w Ka ź mierzu w konkursie wojewódzkim „Szko ła obywateli"

Rozstrzygnię ty został etap wojewódzki konkursu dla dyrektorów szkó ł o nagrod ę im. Anny Radziwi łł pn.: „Szkoła
obywateli" za działania na rzecz spo łeczeń stwa obywatelskiego. Szko ła Podstawowa w Kaźmierzu mimo, że nie
zakwalifikowała się do konkursu centralnego znalaz ła się na trzecim miejscu wś ród szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego, które podj ęły trud współzawodnictwa w konkursie. Komisja Konkursowa sk łada gratulacje wszystkim
dyrektorom, którzy wzi ęli udział w konkursie o nagrodę im. Anny Radziwi łł pn.: „Szkoła obywateli", a szczególnie jego
laureatom. Prace konkursowe prezentuj ą wiele działań podejmowanych na rzecz budowania spo łeczeństwa
obywatelskiego godnych zauważ enia na szerszym forum. Komisja z uznaniem odnotowa ła, że wiele jednostek
samorzą du terytorialnego, organów szko ły oraz instytucji i organizacji dzia łaj ących w lokalnym środowisku nominowało
dyrektorów do udziału w konkursie.
L.p

Imię i nazwisko
dyrektora

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Kategoria konkursowa

1.

Jolanta Krucka

Szkoł a Podstawowa
w Gonnie

62-590 Golina,
ul. Wolnoś ci 20

szkoł a podstawowa

2.

Marzena
Czaprack a

Szkota Podstawowa nr 7
w Ostrowi e \M el kopol skim

63- 400 Ostrów Wielkopolski
ul. Gen. Józefa Bema 30

szkola podstawowa

3.

Mariusz Pielucha

Szkola Podstawowa
w Kahnierzu

64 530 Kaźmierz
ul. Szkolna 27

szkoł a podstawowa

-

WÓJT GMINY KAŹ MIERZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMOŚCI
L.p.

1.
2.

Działka
Nr ewid.

174
32/7

Księga
wieczysta

19373
32910

Pow.
w ha

Miejscowcść

Opis nieruchomoś ci

0,2728

Kopanina

niezabudowana

0,1598

Byty('

niezabudowana

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Cena
wywoławcza
działki (zt) netto

Wadium

Pod bud.1-rodzinne

123.000,00

12.300,00

Pod bud.1-rodzinne

160.000,00

16.000,00

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010r. o godz. 11.00
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wi ęcej na www.kazmierz.pl

Niebiesko - Bia ły Mikołaj
W dniu 7.12.2010 r. ki ce Lecha Poznań z Kaźmierza,
w ramach akcji Niebiesko - iały Mikołaj, organizowanej przez
Stowarzyszenie Kibiców Wi a Lecha odwiedzili Dom Dziecka
w Lipnicy. Zostali śmy b dzo mił o przyj ęci przez siostry
* ście przekazaliśmy prezenty,
opiekunki i dzieciaki. Oc
którymi w tym roku by ły zapici, plecaki, puzzle (wszystkie
z emblematami Wiary Lech ) oraz słodycze.
Po raz kolejny najwi ę sze zainteresowanie wzbudzi ł
4 letni Mikoł aj, który w czapce
najmłodszy wychowanek
i z plecakiem, w pe łnej go owości już chciał wybierać się do
przedszkola ;);) Po miłej r zmowie na tematy sportowe oraz
przyś piewek chwalących Lecha
odś piewaniu wspólnie
pożegnaliś my się i z poc ciem speł nienia dobrego uczynku
wróciliśmy do domów.

KARTKI OKOLICZNO ŚCIOWE
RĘ CZNIE ROBIONE

SPRZEDAŻ fziemniaki jadalne
Andrzej Kx ita - Kopanina 12

tel. 663 100 685

tel. ••1 29 17 933

„Andrzejki u wiewiórek"
Dzieci 4-letnie zorganizowa ły w swojej grupie andrzejki.
W związku z tym postanowi ły przygotować na imprezę rogaliki.
Z wielką ochotą wyrabiały i wałkowały ciasto, a po upieczeniu
zaj ęły się lukrowaniem. Jak si ę później okazało rogaliki były
naprawdę pyszne. W trakcie andrzejkowego przyj ęcia dzieci
tańczyły, śpiewały i lały wosk przez dziurkę od klucza.
Wś ród woskowych odlewów mo żna był o dostrzec między
innymi: niedźwiadka, wiewiórk ę , dinozaura, ptaszka oraz
samolot. W przerwach mię dzy tań cami dzieci częstowały się
własnorę cznie upieczonymi rogalikami. Ten dzie ń przyniósł
przedszkolakom wiele niezapomnianych wra żeń.
I.P.

WĘ DROWALI W ŚNIEGU
V Rajd Miko łajkowy, kt
gminy Kaź mierz, zako
kaźmierskiego Gimnazju
rajdu dotar ł o 205
Organizatorzy - PZW Ko ło
w Kaźmierzu, Gimnazju
w Kaźmierzu oraz Koło
zadbali na mecie o wie
innymi pokazy wędkarski
zorganizowano konkursy
piosenkę o tematyce
uczestników pieszej w
serwowała przepyszny cie
na przyszłość - a więc do

ego trasy przebiegaj ą po terenie
czył się w sali gimnastycż nej
. Mimo zimowej pogody na met ę
ł odych pieszych w ę drowców.
minne w Kaź mierzu, Urząd Gniiny
w Kaźmierzu, Szkoła Podstawowa
Terenowe PTTK w Szamotu łach atrakcji. Zorganizowano mi ędzy
, pokazy ratownictwa medyczngo,
plastyczne oraz na najciekawsz ą
ajdowej. Szkolna stoł ówka dla
drówki po Ziemi Kaźmierskiej
ly bigos. W kuluarach snuto plany
baczenia za rok!

W gościnie w s ąsiedniej gminie
W niedzielę 21.11.2010r. dwanaś cie rodzin uczniów Szko ły Podstawowej
w Kaźmierzu udało się do Pniew. W Domu Zakonnym Sióstr Urszulanek
prezentowali wykonane w domu szopki bo żonarodzeniowe. Każda z szopek wspólne rodzinne dzie ło, miała swój urok i specyfikę wykonania. Szopka
pań stwa Andrzejewskich zajęł a I miejsce. Każdy z uczestników otrzyma ł
słodycze, dyplom i pię kny obraz Matki Bo żej. Siostry przygotowały też
poczę stunek, do którego zaprosiły gości po częś ci oficjalnej spotkania.
Było to rodzinne świę towanie niedzieli, pię kny przykł ad kontynuowania
tradycji budowania szopek z najbli ższymi, spę dzenie wolnego czasu razem przez dzieci i rodziców. Wybrane szopki, zawieraj ące w sobie widoczny
motyw wielkopolski zostały zawiezione 24 listopada b.r. do Muzeum
Etnograficznego w Poznaniu. Tam b ędą brały udział w konkursie na
najładniejszą szopkę wielkopolską.
Alicja Szopa

grz,t Wizier1. 2010
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Odszedł Andrzej Indyka
Kiedy dotarł a do mnie wiadomo ść, że dr Andrzej indyka nie
żyje w pierwszym momencie pomy ślałem, że to plotka, ale
wkrótce okazało się, że to smutna prawda. Zna łem Andrzeja
nie tylko prywatnie, ale mia ł em przyjemno ść
współpracowa ć z nim zawodowo przez ponad 30 lat.
Z pozoru trudno dostępny, a w rzeczywistości ciepły
i wraż liwy na nasze cierpienia człowiek. Przez 40 lat pracy
leczył trzy pokolenia mieszka ńców naszej gminy. W tym
ciągłym zabieganiu nieraz nie zauwa żyliś my jego mrówczej,
trudnej i odpowiedzialnej pracy. Jego fachowo ść
i profesjonalizm nigdy nie podlega ły dyskusji. Oddany do
końca swojej pracy kiedy tylko zaistnia ła potrzeba, zawsze
był do naszej dyspozycji.
Trudno pogodzić się z myślą, że go już nie ma wśród nas.
Panie doktorze Andrzeju. zawsze b ędziesz
w naszej pamieci.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Reinholz

Z g łę bokim żalem przyj ę li ś my wiadomo ść , że
5 grudnia 2010 r. zmarł
§.1" p.

doktor Andrzej Indyka
lekarz rodzimy wielu pokole ń mieszkańców
gminy Kaźmierz
Jednocześnie sk ładamy wyrazy najgłębszego współczucia
i szczerego ż alu Rodzinie Zmarłego

Andrzej Indyka urodzi ł się w 1942 r. w Olkuszu. Od
1945 r. mieszka ł w Bielsku Białej, gdzie w 1960 r.
zdał maturę . Następnie podj ął studia na Akademii
Medycznej w Poznaniu, któr ą ukończył w 1966 r.
W latach 1966-1968 odbywał staż podyplomowy
w Szpitalu Powiatowym w Szamotu łach.
1 maja 1968 r. zosta ł kierownikiem Wiejskiego
Oś rodka Zdrowia w Kaźmierzu. W 1979 r. uzyska ł
specjalizacj ę w dziedzinie pediatrii a w 1997 r.
w zakresie medycyny rodzinnej. Czynnie
uczestniczył w przygotowaniu koncepcji budowy
nowego Gminnego O ś rodka Zdrowia w Ka źmierzu.
Był również konsultantem w trakcie realizacji
wymienionej inwestycji zako ńczonej w 1992 r.
W 1996 r. jako jeden z pionierów podpisuje kontrakt
na realizacj ę usług medycznych z Wojewod ą
Poznań skim. Kierowana przez Andrzeja Indyk ę
Przychodnia Leczniczo-Diagnostyczna Lekarzy
Rodzinnych jest uznan ą i cenioną placówką
medyczną.
Za swoj ą pracę został odznaczony w 1976 r.
Medalem za zas ługi w rozwoju województwa
poznań skiego, w 1978 r. - otrzyma ł Brązowy Krzyż
Zasługi, w 1985 r. - odznaczony za wzorow ą postawę
w Służbie Zdrowia, a 2009 r. - otrzyma ł medal Za
Szczególne Zasługi dla Gminy Kaźmierz.

SZOPKI BO Ż ONARODZENIOWE W BARWACH LECHA POZNAŃ
I NIE TYLKO...
Tradycyjnie każ dego roku Szkoł a Podstawowa im. Marii D ąbrowskiej w Kaź mierzu
bierze udział w wielkopolskim konkursie szopek bo żonarodzeniowych „Żłobek
Wielkopolski" organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Poznaniu i Gimnazjum
w Robakowie. W tym roku do konkursu zg łosiliś my 7 prac. W niedzielę 12 grudnia
2010r. odbyło się uroczyste rozstrzygnię cie konkursu. Nasi uczniowie pod kierunkiem
p. Ireny Gruszki zdobyli trzy miejsca na podium oraz dwa wyró żnienia w kategorii szkó ł
podstawowych. KAROLINA ŁOPATA za szopkę „Stary Marych" otrzymała I nagrodę ,
szopka w niebiesko-bia łych barwach Lecha Poznań wykonana przez AGNIESZKĘ
TECŁAW zdobyła II miejsce, zaś III nagrodę przyznano Klaudii Wojciechowskiej za szopkę
- choinkę przystrojoną
wspomnieniami z Gminy Ka ź mierz i Powiatu Szamotulskiego. Wyró żniono prace Patrycji Pisarczyk oraz Julii Stosin
i Doroty Stokłos.
NAGRODZONYM DZIEWCZYNKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
Irena Gruszka
PRO ŚBA DO MIESZKA ŃCÓW GMINY KAŹ MIERZ
O ZWRÓCENIE UWAGI I ODPOWIEDNIE REAGOWANIE !

W związku z niskimi temperaturami mog ą pojawić się sytuacje
zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkań ców.
Pracownicy Gminnego O środka Pomocy Spo łecznej w Kaźmierzu
proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w pa ństwa otoczeniu,
które mogą być zagrożone zamarznięciem.
W takich sytuacjach prosimy reagowa ć odpowiednio:

• Pogotowie ratunkowe w Szamotu łach
tel. 999 lub 61 29-27-113
• Gminny O środek Pomocy Spo łecznej w Kaźmierzu
tel. 61 29-18-360
• Posterunek Policji w Kaź mierzu tel. 61 29-31-360 lub 997

18 imememememiii~mmo grudzie ń 20 ł 0

Kalendarz waż nych wydarze ń
W Gminie Kaź mierz.

Zarząd Stowarzyszenia „Ka źmierz"
pragnie wydać kalendarz ważnych
wydarzeń , imprez, rocznic w naszej
gminie w roku 2011. Uprzejmie prosimy o
przysył anie swoich propozycji, które moż na
zamieścić na kartach Kalendarza. Szczególnie dotyczy to
wszystkich instytucji, organizacji, szkó ł, zakładów
pracy, przedsię biorstw oraz osób prywatnych. Je śli
pragniecie się Państwo podzielić się swoimi ważnymi
wydarzeniami z mieszkań cami naszej Gminy prosimy
kontakt z naszym Stowarzyszeniem. Propozycje prosimy
przesyłać na adres: stowarzyszenie@kazmierz.net lub
andpaw@box43.pl albo telefonicznie: 600 630 275

Obserwator KA ŹMIERSKI

NASZA BIBLIOTEKA
Wy pytacie - ja odpowiadam spotkanie z Barbarą Kosmowską
Uczniowie klas III gimnazjum spotkali
się z pisarką, która oprócz tego „że pisze

powieści dla dorosłych i młodzieży,
pracuje na stanowisku adiunkta
Zak ł adu Historii Literatury
Romantyzmu i Pozytywizmu na
Wydziale Filologiczno-Historycznym
w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Barbara Kosmowska, bo to o Niej
mowa, już na wstę pie zaproponowała

aby spotkanie odbyło się na zasadzie:
„Wy pytacie -ja odpowiadam".
I posypały się pytania, początkowo
zadawane mo ż e nie ś miał o, ale
o ś mieleni otwarto ś ci ą , ciep ł em
i uśmiechem pisarki, gimnazjaliści,
a także nauczyciele aktywnie w łączyli
się w spotkanie. Barbara Kosmowska
odpowiadając na pytania opowiadała o
swojej twórczości, zainteresowaniach,
skąd czerpie pomysły, a także w jaki
sposób można wydać książkę .
Pan Samochodzik i inni detektywi

Uczniowie klas VI szko ły podstawowej
w Kaźmierzu poznali kolejnego pisarza
- Arkadiusza Niemirskiego. Pisarz

zaprezentował uczestnikom spotkania
prezentację multimedialną dotyczącą
jego życia, twórczo ści, ale nie tylko.
Arkadiusz Niemirski, jako pasjonata

Spacerkiem po Wielkopolsce spotkanie z Włodzimierzem Łę ckim
Dla tych, których interesuje pi ękno

Wielkopolski, nie lada gratką było
spotkanie z Włodzimierzem Łęckim krajoznawcą, autorem przewodników
o Wielkopolsce, byłym senatorem
i wojewodą. Pan Łęcki, jako świetny
gaw ę dziarz prezentuj ą c pi ę kne

fotografie, barwnie i z humorem
opowiadał o ciekawych zakątkach
naszej ,,małej ojczyzny". Omawiaj ąc
zabytki często wplatał anegdoty i żarty.
Mimo, że zaproszenie na spotkanie
by ł o skierowane do doros ł ych
mieszkańcach, to wśród miłośników
Wielkopolski znalaz ła się grupka
dzieci. I to się chwali!
Motyl i inne etiudy sztuki lalkarskiej

pt.
„Motyl" zakończył projekt Każmierska
Biblioteka oknem na świat literatury
realizowany ze ś rodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obejrzeli go uczniowie szko ły
podstawowej w Kaźmierzu.
Tytułowy ,,Motyl" stanowi jeden z etiud
sztuki lalkarskiej. Cały spektakl
sk ł ada ł si ę z cyklu obrazów
nawiązuj ących do Starego i Nowego
Testamentu, ale nie tylko. Adam
Walny - reżyser, aktor, scenograf,
snycerz, terapeuta, twórca
eksperymentalnego teatru lalkowego
w jednej osobie, opowiedział widzom za
Niezwykły i osobliwy spektakl

Noc poślubna. Ten trzeci w kinie

Jak komiczne sytuacje mo że stwarzać

il

niewiedza młodej, niedo świadczonej
i nieuświadomionej pary w noc tuż po
ich ślubie, mogli przekonać się
widzowie spektaklu wystawionego
dwukrotnie na scenie kina w piątek 3
grudnia. Noc po ślubna w reżyserii
Janusza Ryl-Krystianowskiego, oparta
na tekście polskiego komediopisarza
Ignacego Nikorowicza, to zabawne
i lekkie przedstawienie, w którym

po ie ś ci kryminalnych zapozna ł
ucz iów ze słynnymi detektywami
w s ecie filmu, popularnymi autorami
po ie ś ci detektywistycznych.
Spo anie pisarz zakończył krótkimi
ut orami satyrycznymi, które
wzb dzały salwy śmiechu.

po ocą etiud o sprawach mniej
i b dziej ważnych. W prosty sposób,
pomocy lalek i rekwizytów
prz
wy onanych przez artystę według
wła nej koncepcji, mówił o rzeczach,
któ e zaprzątały umysły ludzi już kilka
tysi cy lat temu. Nie bał się poruszać
te atów trudnych dotycz ących
śm rei, zgubnych wpływów takich
nał gów jak alkoholizm, palenie
pa erosów czy hazard.
,,Motyl" otrzymał sporo
Sp takl
na ród i wyró ż nie ń , m.in. na
Mi dzynarodowych Festiwalach
w
ielsko-Białej, Villandi (Estonia),
Lie aji (Łotwa), Alytus (Litwa), Pradze
czy arszawie.

dwójka aktorów za parawanem
odsłanianym na wysokości ich twarzy
i nóg, rozgrywa tragedię braku wiedzy
na temat relacji damsko-męskich.
Rozterki młodej pary, jak okazało się
ca ł kowicie nieu ś wiadomionej,
zabawne dialogi, gry s ł owne
z pewno ś cią rozbawia ły licznie
zgromadzoną publiczność . Spektakl
obejrzała młodzież gimnazjalna oraz
dorośli.

Kaźmierska Biblioteka oknem na świat literatury to projekt realizowany prze bibliotek ę ze ś rodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu odby ły się spotkan i autorskie oraz przedstawienia
teatralne. Uczniowie klas VI szko ły podstawowej, kl. III gimnazjum oraz doroś li toglipozna ć takich pisarzy jak:
Marcin Pa łasz, Arkadiusz Niemirski, Krzysztof Petek, Barbara Kosmo u ka, Zuzanna Celmer, Hanna
Kowalewska, Wł odzimierz Lęcki. Młodzieź gimnazjalna oraz doro ś li obejrzel spektakl Noc poś lubna Teatru
Animacji z Poznania, a szóstoklasi ści przedstawienie Motyl Teatru Walny.

grudzie ń 2010
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Le śne ludki - finisz projektu I kino mo że być teatrem
W sobotnie popo
fdnie 19 listopada kolejny raz zasiad ła w sali kinowej licznie
zgromadzona publi no ść . Tym razem dzieci z zapartym tchem śledziły losy skamieniałego
młodzieńca, który z alazł kwiat paproci, ale nie znalazł szczęścia. Mial bogactwo, którym
nie mógł się dzielić, stracił rodzinę ,przyjaciół i tkwił skamieniały samotnie w wieży. Dopiero
dobra i mądra dziewczyna Marysia oraz zabawne i sympatyczne le śne ludki wyzwoliły go.
Pię kna historia, muzyka, dekoracja i gra aktorki Bożeny Oleszkiewicz urzekły nie tylko
dzieci, ale i dorosłych. Spektakl o leś nych ludkach strzegących skamieniałego młodzieńca
i zerwanego przez niego kwiatu paproci zako ńczył projekt I kino może być teatrem,
współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
To była już trzecia edycja projektu I kino mo że być teatrem. W roku 2010 było
wystawionych 6 spektakli. Niegasn ą cy entuzjazm dzieci i ich rodziców, 100 % frekwencja s ą dowodem na to, że
pomysł by kino mogło stać się także teatrem był pomysłem trafionym. Gościliśmy w Kaźmierzu aktorów z teatru
Conieco z Białegostoku (Opowieść o dobrym sercu), z teatru Pacuś (Niebieski Piesek), Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu (Calineczka), Kompanii Teatru z Lublina (Czerwony Kapturek), Teatru Malutkiego (Szewc Kopytko
i Kaczor Kwak) oraz Teatru Bajka (Leśne ludki).

Poetyckie barwy jesieni
25 listopada w GOK odbył się konkurs recytatorski ,,Poetyckie barwy
jesieni" Piotr Pospieszny - dyrektor GOK zaprosi ł uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjalistów z Gminy Ka źmierz. Łącznie do konkursu
przystąpiło 40 osób, w tym 33 osoby ze szkó ł podstawowych: w Gaju
Wielkim, w Bytyniu, w Sokolnikach Wielkich, w Ka źmierza oraz
7 gimnazjalistów. Widownia dopisała a jury w składzie: Aleksandra
Słomiń ska z SzOK, Romana Cytrowska - Biblioteka Publiczna M. i Gm.
Szamotuły oraz Bogumi ł a Magdziarek - Biblioteka Publiczna w Ka źmierzu
oceniło pierwszą, najliczniejszą grupę wiekową 1 - 3 zaraz po jej
przesłuchaniu. Pierwsze miejsce otrzymał Piotr Łuczak, drugie - Wiktoria
Wolna, trzecie Anna Kalek a wyróżnienie przypadło Maciejowi Ziębie. Po
15 minutowej przerwie rozpoczęła się druga część konkursu - grupa
wiekowa 4 - 6 i gimnazjum.
Po przesłuchaniu uczniów jury przyznało następujące lokaty - pierwsze
miejsce Wiktoria Kamza, drugie Adrian Szambelan, trzecie Zofia
Frąckowiak a wyróżnienie otrzymał Arkadiusz Rosiakowski. W kategorii
wiekowej - gimnazjum pierwsze miejsce bezkonkurencyjnie zdoby ła Natalia
Królczyk, drugiego miejsca nie przyznano a trzecie przypad ło Zuzannie
Rybak - Burzyńskiej. Wyróżnienie otrzymała Paulina Robak. Na zako ńczenie
wszyscy uczestnicy otrzymali pię kne maskotki a zwycięzcy dyplomy
i nagrody książkowe. Organizatorem konkursu jak i fundatorem nagród by ł
GOK w Kaźmierzu. Konkurs z roku na rok cieszy si ę coraz większym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
W przyszłym roku organizator zastrzegł sobie zmianę tematu i przesłuchań
konkursowych... Do_ zobaczenia _na. _kolejnej_ edycji,_______
Tradycje świąteczne
W piątek 26 listopada 2010 r. odbyły się w naszym gimnazjum warsztaty
plastyczne i kulinarne. Wzięło w nich udział 49 uczniów. Warsztaty prowadzi ło
4 nauczycieli: p. Małgorzata Hamrol, p. Sylwia Zagórska. p. Dorota Stok łos,
p. Robert Winiecki oraz pomysłodawca i organizator p. Małgorzata Filipiak.
Gościem specjalnym była p. Bogumiła Galewska, długoletnia sekretarka naszego
gimnazjum.
W miłej atmosferze powstały przepiękne stroiki świąteczne, pudełka, bombki,
gwiazdki oraz inne elementy dekoracji świątecznych. Wszystkie prace zostały
wykonane na kiermasz świąteczny, który odb ędzie się 12 grudnia. Dużym
zainteresowaniem szczególnie w śród chłopców cieszyło się pieczenie pierników.
Trafią one wraz ze świątecznymi życzeniami na spotkanie wigilijne dla osób
samotnych i starszych.

--,•-•,___
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.1. Konkurs plastyczno-fotograficzny rozstrzygni ęty

Ogłoszony przez Stowarzyszenie KA ŹMIERZ konkurs plastyczno-fotograficzny został rozstrzygnięty.
W kategorii prac plastycznych wyró żniono Julię Heś , Weronikę Marciniak, Martę Kozber, Mateusza Kubiaka
i Alberta Woźniaka. Najciekawsze zdję cia dostarczyli: Mateusz Stróżyk, Patryk Prendki, Weronika Pilarska,
ą .. ii! Weronika Winiecka i Sylwia Zagórska. Na bazie prac plastycznych i nades łanych zdjęć Stowarzyszenie
Kaźmierz zamierza opracować i wydać specjalny kalendarz, w którym umieszczone zostan ą między innymi
informacje o najważniejszych wydarzeniach na terenie gminy.
Wszystkim mieszkańcom so łectwa
Gaj Wielki,
którzy oddali głos na moją osobę
w Wyborach Samorządowych.
serdecznie dziękuję
Bogusław Wurst
20

Szczerze dziękuję za okazane zaufanie.
Jako radny zapewniam wszystkich wyborców,
że dołożę wszelkich starań, aby rozwiązywać
problemy
mieszkańców okręgu wyborczego nr 10
Tadeusz Mańka
:1~3Mr• '
. ,
• grudzten 201

Bardzo dziękuj ę mieszkańcom wsi
Witkowice i Piersko za okazane
zaufanie, wsparcie i oddane
na mnie głosy.
Mirella Sztelle

KREDYT GOTOWIJWY
NA RODOWY
BAN K
POLSKI
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PRZYJAZNY BANK

DAJE WI ECEJ

Potrzebujesz dodatkowej gotówki, ale nie wiesz, która oferta kredytowa b ędzie
dla Ciebie najlepsza? Wybierz kredyt gotówkowy w Banku Zachodn m WBK! Je śli
weź miesz kredyt minimum 3000z1, 50z1 dostaniesz w prezencie! Pospiesz si ę
— ilość nagród w promocji jest ograniczona! Przyjd ź do dowolnego oddziału
i przekonaj si ę , że przyjazny bank naprawd ę daje wi ęcej!

1 9999
www.bzwbk.pl

E}

Bank Zachodni WBK

1 Oddział w Tarnowie Podgórnym, ul. Pozna ń ska 74, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. (61) 816 85 70, (61) 816 85 78
Z oferty kredytowej mog ą skorzystać osoby, które spe łniają wymagane przez Bank warunki oceny zdolno ś ci kredytcwej. Promocja „50 zl w prezencie" trwa
od 25.10.2010 do wyczerpania ilo ści nagród, jednak nie d łużej niż do 31.12.2010 i dotyczy kredytów w wysoko ści od 3000 Szczegó ł y oferty, informacje o opiatach
I prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dost ępne w oddzia ł ach BZ WBK i placówkach BZ WBK Partner. C rugie miejsce dla BZ WBK w rankingach:
Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii „Bank Detaliczny" (Newsweek nr 40/10) oraz God ło „Jakość Obsł ugi 2010" w kategorii „Banki", przyznawane przez u żytkowników
portalu jakoscobslugl.pl. 1 9999 — op łata zgodna z taryf ą operatora. Stan na 25.10.2010 r.
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W dniu 9 grudnia 2010 r. zosta ła podpisana umowa na
„Rozbudow ę oczyszczalni ś cieków w Ki ączynie wraz z sieci ą
kanalizacji sanitarnej (tzw. ukł ad Kaźmierz-Ki ączyn) - etap I.
Obok publikujemy trzy najciekawsze strony z trzydziestostronicowego dokumentu, w zawarcie którego nie uwierzy ła znaczna
część kaź mierskiego społecze ń stwa, wprowadzana w b łąd w czasie
niezbyt sympatycznej kampanii wyborczej. Blisko trzyletnia praca
u tzw. podstaw kaź mierskich urzę dników i skuteczny lobbing wójta
Wies ława Włodarczaka zako ń czył si ę sukcesem.
Teraz przed Wójtem i Urz ę dem Gminy niezwykle trudne wyzwanie realizacja tegoż projektu.
•

I

•

4-1-4-1-4 4

4I

•

-

budow ę ruroci ągów ci ś nieniowych i grawitacyjnych
o długo ś ci blisko 4 km z uk ładem trzech przepompowni
rozbudowę oczyszczalni w Ki ączynie z obecnej
przepustowo ś ci 314 m3/d do 890 m3Id.

,

I H'

I

I

II etap - wymienionego wy żej projektu - obejmuj ący rozbudowę
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szamotulskiej i Polnej
w Ka źmierzu, ma równie ż szans ę na szybką realizacj ę . Stosowny
wniosek o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich zosta ł złożony w Urz ę dzie Marszał kowskim w lutym br.

n

pt—Rozbudowa oczyszczalni aciek6w w Mączy.. wraz z siecią kanalizacji unitarno{ (tzw. Uk ład Każ mler: Rittuyn)- etap I" !
nr UDA.RPWP.03.04.03.30.010/10.00

n

wapótfinanscrwanogo z Europejskiego Fundus:u Rozwoju Reglonainego
w omach:
Pdorytetu III „Środowisko Przyrodnicze"
Działania3.4 .Gospodarka arodno4cleekowa'

n

Realizacja powy ż szego projektu stanowi I etap dzia ła ń zmierzaj ących
do uregulowania gospodarki ś ciekowej w obszarze wyznaczonej
aglomeracji Ka ź mierz (obejmuj ącej Kaź mierz, Ki ączyn i Chlewiska).
Ma umoż liwi ć równie ż skanalizowanie wszystkich miejscowo ś ci
aglomeracji oraz zapewni ć odbiór ś cieków z miejscowo ś ci s ą siednich
takich jak Radzyny, Sokolniki Wielkie, Sokolniki Ma łe, Kopanina
i Gorszewice.

ZVF.,/, IW uRea/Z.:

Umowa o dofinansowanie Projektu
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Zakres projektu obejmuje mi ędzy innymi:
rozbiórkę istniej ącej oczyszczalni ś cieków w Ka źmierz,
•

Schematu 3 „Budowa systartaw kanalizacji zbiorczej wraz z budow ą, rozbudowa, przebudową imodornizacjad

n
n
n

oczyszazaini Ocieków komunalnych"'
Weelkopoisklogo Reglom...ego Programu Operacyjnego na lata 2007.2013

zwana dziej .umpwa Zawale w Poznana w dniu 09.122010 r.
Pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul Szczepenowskiego 15A

n

60.541 Poznan dzitemacym jako tnatyno0,8 PoSrednicz ąca dla Priorytetu III .Srodomasko Przyrodnicze' WeekOpolskiego
RegoonaMego Programu Operacyykego na lata 2007.2013, reprezentowanym przez

Jarzego Pucha - Zast ę pc ę Prezesa Zarządu

n

Gminę Katmlerz" z saanty w Katrniersu, ul. Szarnotuiska 20. 84630 Ka ż enier: ni oentykkaa, podaneowa (NIP)

AI

Przemystnwa Gonerę - Prezesa Zarz ądu

e
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7872076443 REGON 631258313 zwanym dale) Beneltafentarn reprezentowanym przez

I

Wiestawa Wlodarczak. - Wójta Geniny Kal..rs
na podali.. OlOkkonentk i lrldnow~) Z:NucanW nr b do UrnOwy•
zwanymi dam Stronam. umowa

n 19
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Wsze k e dek vmenty tama i oświadczenia przesiane lwiem poleconym na wskazane wyte) adresy Strony Urnowy
uznają za skuteCZnre doręczone nezaiezne Od tego czy dok 3 nenty tZSZerg cOmaclater. zostaey rzeczy...o*
~o-a. przez Strony Umowy

Instytucję Pośrednicząca WRPO zmiany. zgodna ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie cew
iBktua,20wa.yrn ewce...Tamen) rzecz...finansowym stanow ącynk entecyaMe czeto Umowy
Caeowarie vartoto Projektu wynosi 18 629 285,08 PLN (seMerna osipannoscla nalanow sze ść set dwadriefcra dziewa,
ty.bay dwileaca akornetekomat pi ęt złotych 087100 ,

§ 22

Caelio.fie wydatki kwalefkowa -e Projektu WrOSZa 18 604 285,07 PLN isrownia osiemna ście ~eonów szesOsat

Nereabozte Urnowa została sporządzona w dwóchrearobrant.acych egzemplarzach z kloryrs eden jest przekazany
BeneRcientowi a drugi pozostaw w dyspozycp InstytuCle PoSfedmczach WRPO

cztery tyllica ~aście oakonadzieslat pipa :ikstych 071100i
w tyn,

dnia rb Mo-Sama
§ 24

CZekdwłyCn wydatkom karat...Mych Proghtu. w tym

Zmiany przePl~ mata. zastosow

środki z Funduszu 13 705 883,77 PLN esic.. trZynatCle milionów siedeMSOI We< tysleCy

,e do Umowy :aska).z
r. moty prawa postanowiona Umowy
§ 25

sześćset osiemdziesi ą t trzy ilOte 77/100). CO stanom 100% kw0ty dohnansowaną

budzetu

Af

Umowy'Wszystkie postanowena Urnowi obowi ązują od
Umowa wczkootze w zycee z dniem podpstrew przez oba Strony UMP

pięt tysięcy sześćset osiemdziesiątzy Roto 771100) i stanowarcei nie więcej no 73,07% kwoty

0)- *Jodki

n

§21

I 1 dofinansowana w kwwe ricarzekraczawaci 13 705 683.77 PLN t Nowo-a trzyna ście milionów siedemset

al

•
e
e
•

PLN

nswelus
4Somon.

Integralna czaić Una.. stanowa Zaraczniki

I 1.h.r.

% kwoty dofinansowana

2 , wiread weasny w wysokości 4 891 801.30 PLN (stawnie cztery miliony osiemset dziewięćdzIosiot osiem
!!syty itatófortjeden z łotych 301100)
4

Poneasiene przez Beneficjenta wydatki!w kwalehkowalnych w kwocie unakue4 nd OkreSIOna W tal 3 norejszaó:
paragrafu nie stanom podstawy do zwakszenia przyznanej kwoty dofinansowania

5

Beneficjent jest ZOOOffiąZany przenęt wszelkie wydatki nakwalifikowalne w ramach Projektu

BE

11 Załącznik nr 1 . Wniosek o oofinansowa na Projektu ze 3 :411,Cnv Europejakeego Funduszu Rozwaga
Regonalnego w ramach Pnoeytetu nr III . ŚrOdOVeSk0 p.yrodnecze' Waatopciskeego Regonalnego
Programu ()pomotanego na tata 2007.20 , 3 o numerze WND-ROWP.03.04.03-304310/10 z dnia
02.11.2010r..
2) Załącznik r 2 • harmonogram rzeczawo-finansowy realaacy Prgek%z dnia 28.11.2010 f..
3) Załą cznik nr 3 -Kopta umowy rachunku bankowego przeznaczanego do obaluge Prqekb.e.
Kopia umowy rachunku banko-kogo wett.r.zonagodepraektuyirwroa zalewek,
4) Załapana nr
5i Załącznik net. DOecment vesaazujacy na umocowanie Oo dawisniana rzec, w imaniu 8.44men4

W Imieniu Banoficj•nta

W imieniu Instytucji Potrednkzącai WRPO:
Dofinansowaniu w forma zaliczki . refundace )u.0 wyłącznie refundacji poctlegata ady ,nio wYdeliF' wżł flieo•win 5
nie wczehruei fliz od Ona 1 styczna 2007 r I nie poznaj nez w do-u zakonczen POniesaW:Bfcjnt
finansowego reatizacji Projektu L w okresie finansowej reatzage projeklu. ok.... w § 3 W przypadkigdy
Boneficient Net zobowiązany do stosowania przepesow o zamovaeleach publecznych zgodnie x ustawa prawo
zaneeeten pubtaznycre lub przepisów o przetargu z Kodeksu owalnego. wydatki s ą kwelifekowalne wyeaczne. jarz.,
zosterypni gdeztymiprw.oazchnmsdkwafio&ntVprzyadkuPoet
obieiegc Por.ca publiczna wyderki Si kwalifikowalne od dnia wyznaczonego w odpowiednim programa
pomocowy, na podstawo rodnego Prżyz...n. psi pomoc

lCC
Mnn

Dea PrOfe,. w ramach któeego wagac.. :osmy wydatki obj ęta regulem ieżnerrmanke pomocy uuIW4.4na'
dofinansowane o którym mowa w ust 3 nawowego paragealki przekazywane wal zgodna z »sudanu Program,.
lisowego...na Progr odpowieónago eozpozzadzerka mmcl. kakaowego Co spraw Niawake regeoneenego w
spawie odbolał.. .mocy putaaznejoeaz na winona8ch okte4lonych w fiegulamrąrą konkursu Oraz w Un..e

n S l'hie

3
Okres reatzao Projektu usta ła się na

twe

rku., 5.7.310
ranu.

-44

wr.

Puch

1) rozpocz ęcie rzeczowe resizacp Projektu 01.052007 I.:
2) roztaczacie finansowe feafizaa• Projektu 30.10.2007
3) zeka1ctenie rzeczowa reNzaoll Projektu 3 1 .07 .201 2
4) zakonozenie finansowe realizaa Projektu 31.052012 r.;
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