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FAIR PLAY

85 lat OSP w Sokolnikach Małych - str. 12

Boś niacy w Kazmierzu - str. 1 1

www.kazmierz.pl

OKNA PCIF ILU

Kaź mierz Rynek 1

Tel. 603-846-437
Tel. 661-425-507

-PROFESJONALNE DORADZTWO
-POMIAR GRATIS
-TRANSPORT
-MONTAŻ
DRZWI I BRAMY GARA Ż OWE
OKNA OD 5 DO 8 KOMÓR
ROLETY
DOBRA JAKO ŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE!!!
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PCV, DREWNO, ALU.
PORTE1
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Ciepł y IGLO 5

Systen; 5-komorowy
w cenie 3-komorowego!

ROLETY
MATERIAŁ OWE MOSKITIERY
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- długotrwałe użytkowanie
- nowoczesny wygląd
- 5-letnia gwarancja
- korzystna cena

Zapraszamy
pon. - pt. 8.00 - 16.00
sobota
8.00 - 14.00

GÓRA k/Tarnowa Podgórnego
ul. Szamotulska 13
tel./fax (061) 816 60 40

OBMIAR, MONTA Ż ,
TRANSPORT

S

I

OKFIR DRZWI ROLETY BRAM
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MIARA WARTO ŚCI CZ Ł OWIEKA SA JEGO CZYNY
Podczas Zjazdu Sprawozdawczo - Absolutoryjnego
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkoplski w dniu 26 maja 2010 r. wójt
Wiesław Włodarczak odegrał specjalne gratulacje od
środowiska samorządowego. „Biorąc pod uwagę Pana
fundamentalne i wieloletnie zas ługi dla rozwoju
samorządnoś ci w regionie oraz pe łnienie roli
przedstawiciela czł onka Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski zostanie Pan wyró żniony
specjalnymi podzię kowaniami" - czytamy w zaproszeniu na Zjazd. W uroczystej cz ęci Zjazdu
uczestniczyli mi ę dzy innymi Wicewojewoda
Wielkopolski Przemys ł aw Pacia, Marsza ł ek
Województwa Wielkopolskiego Marek Wo źniak oraz
prof. Teresa Rabska, która wyg łosiła okolicznościową
prelekcj ę z okazji 20-lecia Samorz ądu Gminnego w
Polsce. Ważnym punktem uroczystej cz ęści zjadu było
wręczenie pamiątkowych tablic ikon wielkopolskiego
samorz ą du - prof. Teresie Rabskiej i dr
Włodzimierzowi Łęckiemu, tworzącym od początku lat
90-tych podstawy teoretyczne i strukturalne jego
funkcjonowania.

„Miarq wartości człowieka sq jego czyny"
Janusz Korczak

GRATULACJE
dla

Pana Wiesława Wlodarczaka
Wójta Gminy Kaźmierz
z okazji jubileuszu 20 - lecia nieprzerwanej s łużby
na rzecz samorządu gminnego
i kierowania sprawami publicznymi najbli ższego środowiska.

życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji
z wykonywania odpowiedzialnej pracy samorz ądowca.
Zarzqd Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski
Poznań 2010

10 LAT FIRMY KALINOWSKI
W dniu 8 czerwca br. w firmie Wojciecha Kalinowskiego
w Kaźmierzu odbyły się uroczystoś ci jubileuszu 10-lecia
działalności tej firmy połączone z Dniami Pola oraz otwarciem
nowego elewatora zbo żowego. W jubileuszu, oprócz licznie
przybyłych rolników z terenu gminy i okolicznych powiatów,
uczestniczyli Wicestarosta Szamotulski Józef Kwa śniewicz,
wójt Wiesław Włodarczak, ksiądz proboszcz Krzysztof Musia ł

Od lewej: wójt W. Wł odarczak, Wojciech i Wanda Kalinows
ks. K. Musiał , wicestarosta J. Kwa śniewicz.

oraz Andrzej Żybura - kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Szamotuł ach. Program uroczysto ści obejmował otwarcie
elewatora, prezentacje najnowszych odmian zbó ż, rzepaku
i kukurydzy na poletkach do świadczalnych oraz fachowe
informacje z zakresu technologii uprawy.
Po oficjalnych uroczysto ś ciach wszyscy uczestnicy mieli
możliwość skosztowania ogromnego jubileuszowego tortu,
który konsumowany był przy dźwiękach kapeli.

PODZI ĘKOWANIE
Redakcja Obserwatora Kaź mierskiego
pod patronatem
Przewodniczą cego Rady Gminy Ka źmierz

Pragniemy serdecznie podzi ękować wszystkim
darczyń com, przekazuj ącym 1 % podatku
na rzecz naszego chorego Maksia.
Przed nami jeszcze d ługa droga,
ale jest ona ju ż mniej wyboista,
bo razem da się iść .
Pamiętaj ąc o wszystkich darczy ń cach
przekazujemy szczere pozdrowienia.

ogł asza konkurs fotograficzny
pt. „Ziemia Ka źmierska w obiektywie"

termin nadsy łania prac up ływa
30 wrze śnia 2010 r.

Z wyrazami szacunku
Rodzice i Dziadkowie
Maksymiliana Wolkiewicza

wi ę cej: www.kazmierz.pl
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STATYSTYKA WYBORCZA
W I turze wyborów prezydenckich na terenie gminy a źmierz zamieszkiwał o 5.798 osób uprawnionych do g łosowania. Do
urn wyborczych poszło 52,26 % uprawnionych. Poni ż sza tabela przedstawia szczegó łowy rozkład gł
osów w podziale na
siedzibę komisji wyborczej.

Obwód

KAŹMIERZ

BYTYŃ

SOKOLNIKI

głosowania
Jurek
Kaczyński
Komorowski
Korwin-Mikke
Lepper
Morawiecki
Napieralski
Olechowski
Pawlak
Ziętek
- .

GAJ WIELKI
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. opracowanie w łasne

4
84
166
6
10
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O
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434
10
19
O
137
9
8
3

Pierwsze gł osowanie na Prezydenta RP na terenie gminy Ka źmierz wygrał Bronisław Komorowski zdobywaj ąc
52 %
poparcie. Drugi był Jarosław Kaczyń ski z poparciem - 22 %, trzeci Grzegorz Napieralski -18 %.
4 lipca - podczas II tury wyborów prezydenckich do urn w Ka źmierzu poszło 49,7 % uprawnionych. Jaros ław Kaczyński
otrzymał 864 głosy a Bronisław Komorowski -1965. Bronis ł aw Komorowski na terenie powiatu szamotulskiego uzyska
ł
67,34 % poparcie (najwyż sze odnotowano w gminie Wronki - 73,55 %, a najni ż sze w gminie Duszniki - 54,30 %). Wi ęcej
informacji o wynikach głosowania znaleźć moż na na stronach internetowych Pa ń stwowej Komisji Wyborczej.

Policjanci u Wójta
28 lipca 2010 r. kaźmierscy policjanci spotkali si ę
z samorządowcami. Podczas spotkania zorganizowanego
z okazji Dnia Policjanta, nie zabrak ło podziękowań oraz
najserdeczniejszych życzeń dla naszych Stróżów Prawa.
W spotkaniu obok gospodarza Gminy wójta Wies ława
Włodarczaka, uczestniczyli takż e: sekretarz gminy Karol
Hartwich, kierownik GOPS Barbara Armon, dyrektor ZUK
Ewa Spychała oraz dyrektor GZO Janusz Stró żyk. W czasie
spotkania rozmawiano o wielu problemach wyst ępujących
podczas wspó łpracy Policji z Samorządem.

Informujemy, że
Oddzia ły Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Gaju
Wielkim oraz Oddzia ły Przedszkolne w Szkole
Podstawowej w Bytyniu
dysponuj ą wolnymi miejscami.
Pierwsze ństwo w przyj ę ciu dzieci maj ą mieszka ńcy
gminy Ka ź mierz.
So łtys Wsi Ki ączyn
dzię kuje
Zofii Zander i Mariuszowi Windysowi
Ewie Stefa ń skiej
Radzie So łeckiej
GS SCh w Kaź mierzu
Urzę dowi Gminy w Ka ź mierzu
Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych
za wsparcie
Wiejskiego Dnia Dziecka

2
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9 lipca br. 90-urodziny obchodzi ła Maria Jeger ze
Stramnicy. Mieszkaj ącą samotnie Jubilatkę , która cieszy
się niezłym zdrowiem, odwiedzi ł wójt Wies ław
Włodarczak, w asyś cie kierownika USC w Kaźmierzu
Lucyny Gawłowskiej i sołtysa Bogusława Wursta.
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WYKORZYSTALI ŚMY CZAS
Dobiega koń ca druga kadencja mojej pracy w samorz ądzie. Od blisko 8 lat przewodnicz ę
Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej. W tym czasie Gmina Kaźmierz zrealizowa ła
wiele wię kszych i mniejszych inwestycji, które s ą niezwykle waż ne dla naszych
mieszkańców.
Kaźmierscy Samorządowcy maj ą w pamięci, w jakich bólach rodzi ła się koncepcja budowy
nowego gimnazjum i sali gimnastycznej w Ka źmierzu. Jak sądzę , w ostatnich latach była to
największa samorządowa inwestycja. W ostatnim Obserwatorze moja kole żanka Maria
Wypych, pokusiła się o podsumowanie osiągni ęć ,oświatowych", dlatego pozwolę sobie ten
rozdział pominąć . Dziś w paru słowach odniosę się do inwestycji infrastrukturalnych wiem, że oczekiwania mieszkań ców w zakresie drogowym s ą bardzo wielkie. Jednakże
pragnę zwrócić Pań stwa Czytelników uwagę na fakt, iż przed wykonaniem nowych
nawierzchni na drogach gminnych niezb ę dne jest w wielu miejscach wybudowanie nowej
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprowadzenie nowych wodoci ągów, kabli.
prądowych i telefonicznych. Nasza Gmina czyni wiele starań , aby co roku budować jak
najwię cej nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednak że szybki rozwój
Kaźmierza spowodował, że stanęliś my przed problem wydolnoś ci oczyszczalni ścieków (część ścieków wywożona jest do
Tarnowa Podgórnego). Rada Gminy wspiera w staraniach wójta Wies ława Wł odarczaka w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na rozbudowę oczyszczalni oraz budow ę nowych kolektorów sanitarnych. Mam cich ą nadzieję , iż
w przyszłym roku ruszy rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie, która ma kosztowa ć 16 mln zł.
Do najważniejszych osiągnięć infrastrukturalnych ostatnich lat nale ży bezwzględnie zaliczyć doposażenie Zakładu Usług
Komunalnych w nowe beczkowozy, śmieciarkę , autobusy, ciągnik i samochody osobowo-towarowe. Maj ąc na względzie
potrzeby mieszkań ców w ostatnim czasie gruntownie zmodernizowano hydrofornie w Piersku oraz w Gaju Wielkim. Jako
sołtys wsi Kiączyn cieszę się z faktu wybudowania w mojej wsi nowej świetlicy wiejskie. Pragnę przy okazji podziękowa ć w
imieniu własnymi moich koleżanek i kolegów so łtysów, za to że Gmina prowadzona przez wójta W łodarczaka tak bardzo dba
o wyposażenie i stan techniczny świetlic wiejskich. Gmina realizuje równie ż swój program ,,plac zabaw w ka żdej wsi".
Podsumowuj ąc zachę cam Czytelników do zapoznania si ę ze szczegółowym zestawieniem najważniejszych inwestycji
infrastrukturalnych publikowanych na łamach naszej gazety. Prosz ę o zwrócenie uwagi na kwoty przeznaczane rokrocznie
na nowe wodociągi, drogi i chodniki. S ądzę , że wykorzystaliś my dobrze czas i możliwo ści finansowe.
Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim Paniom i Panom Radnym, Kole żankom i Kolegom Sołtysom, wójtowi
Wiesławowi Włodarczakowi, sekretarzowi Karolowi Hartwichowi, skarbnikowi Małgorzacie Jaworskiej oraz wszystkim
urzę dnikom nie wymienionym z imienia i nazwiska, za owocn ą współpracę w imię dobra wspólnego.
Andrzej Szulc
Przewodnicz ący Komisji Bud ż etu i Gospodarki Komunalnej
Rady Gminy Kaźmierz
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Najważ niejsze inwestycje infrastrukturalne poczynione w latach 2004 -2010
Nazwa przedsiewzi ęcia

Okres realizacji

Inne źródło finansowanie

Koszt
przedsięwzięcia

od kogo

kwota

2004r.
Agencja

1.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Piersko

30.09.2003. - 15.01.2004.

779 869,92 Nieruchomości
Rolnych Poznań

2.

Budowa drogi osiedlowej oraz chodnika na terenie
wsi Pólko.

12.08.2004. - 31.08.2004.

159 127,13

3.

Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Dworcową a
ul. Nowowiejsk ą w Kaźmierzu.

11.10.2004. - 19.11.2004.

56 315,56,

4.

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Bytyń.
Budowa sieci wodociągowej :
a) Sokolniki Wielkie - Wierzchaczewo

27.04.2004. - 20.05.2004.

b) Piersko - Pólko

09.09.2004. - 15.09.2004.

c) Pólko - Wierzchaczewo

10.11.2004. - 10.12.2004.

d) do m. Ki ączyn

04.12.2004. - 20.12.2004.

Nieruchomości
90 253,74 Rolnych Poznań
70 585,11 (ANR PoInzli'll

14.0.2005. - 25.10.2005.

95 690,24 2005r.

2.

Budowa chodnika w ul. Szkolnej wzdłuż drogi
Kaźmierz - Kiączyn
Budowa sieci wodociagowej z m. Gaj Wielki do m.
Młodasko

3.

Budowa sieci wodociągowej w Radzynach.

12.10.2005. - 17.10.2005.

15 552,45

4.

Budowa drogi dojazdowej do pól - Kopanina
Budowa sieci wodociągowej od m. M łodasko do
m. Bytyń

07.10.2005. - 27.10.2005.

70 295,00 FOGR

5.

11.10. 2004.- 25.11.2004.

210 222,98 FOGR

144 253,28 Agencja

615 244.42

97 500,00

144 253,28
156 000,00

2005r.

I.

5.

Sejmik Woj. 2004 i

30.09.2005. - 27.10.2005.

330 508,45 ANR Poznań

70 000,00
280 000,00

58 000,00

30.09.2005. - 15.12.2005.

467 925,02 ANR Poznań

300 000,00
67 250,00

2006r.

1.

Budowa sieci wodociągowej do m. Witkowice.

19.09.2006. - 30.10.2006.

305 835,37 ANR Poznań

2.

Budowa drogi gminnej Kaźmierz - Kopanina

13.10.2006. - 30.10.2006.

236 351,98 FOGR

3.

Oświetlenie uliczne w Gaju ul. Bukowska

24.10.2006. - 27.10.2006.

24 110,51

4.

Budowa chodnika w Gaju - ul. Bukowska

5.

12.12.2006. - 19.12.2006.

20 893,76

21.11.2006. - 19.12.2006.

33 824,43

7.

Budowa sieci wodociągowej w Pólku.
Budowa kanalizacji sanitarnej Ka źmierz w rej. ul.
Gołębia, Spokojna, Radosna, Ładna
Budowa sieci wodociągowej Kaźmierz w rej. W.
Szkolnej, w rej. ul. Polnej, w rej. ul. Dolnej, w rej.
ul. Konopnickiej

2005-2006

179 010,34

8.

Budowa sieci wodociągowej w Radzynach.

2005 - 2006

76 923,15

9.

Budowa sieci wodociągowej - Młodasko.

2006

14 742,52

1.

Budowa oświetlenia drogowego w ni. Kaźmierz
przy ul. Nowowiejskiej.

11.04.2007. - 11.06.2007.

97 457,54

Sejmik Woj.Wlkp

6.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Kaź mierz w
rej . ul. Spokojna, Pi ękna, Radosna, Nowina oraz W.
Słowicza
Budowa drogi przy osiedlu w rej. ul.
Nowowiejskiej w Kaźmierzu.
Przebudowa drogi gminnej Gaj Wielki - Stramnica.
Budowa sieci wodociągowej ul. Poznańska w
kierunku Brzezna.
Buidowa sieci wodociągowej Kaźmierz, ul.
Konopnickiej, ul. Poznańska, ul. Polna
Budowa sieci wodociągowej w Radzynach ul.
Leśna i ul. Krańcowa.

30 000,00
40 200,00

82 615,76

10.10.2007. - 18.10.2007.

303 612,31 WFOŚIGW Poznań

2007

48 500,00

16.08.2007. - 03.09.2007.

147 999,98

03.09.2007. - 24.10.2007.

818 457,85 FOGR

28.01.2008. - 19.03.2008.

40 300,00

2007

73 210,36

13.07.2007. - 11.09.2007.

43 610,55

lipiec 2010

pożyczka
200 000

57 200,00
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Budowa sieci wodoci ągowej Każmierz ul.
Jabłoniowa.
Dostawa i montaż stolarki okiennej w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Ka źmierzu.
Montaż pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej
w Gaju Wielkim.

2007

P 41.. -

09.11.2007. - 19.12.2007.

46 000,0()

15.11.2007. - 20.12.2007.

10 365,00

20.11.2007. - 20.12.2007.

127 340,12

13.

Remont budynku B Urzędu Gminy
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dolne
Pole - Brzezno.

21.11.2007. - 17.12.2007.

28 000,00

14.

Budowa chodnika - Każ mierz ul. Dworcowa.

03.09.2007. - 25.09.2007.

40 000,00

9.
10,
11.
12.

-,....

2008r.
i.

Budowa świetlicy wiejskiej w Ki ączynie.

2.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Pólko.
Budowa kanalizacji sanitarnej Każmierz rej. ul.
Nowowiejski ej

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

26.05.2008. - 18.07.2008.

94 671,19

11-12.2008.

20 000,00

Budowa sieci wodociągowej Bytyń - Tartak.
Budowa chodnika wraz z kanalizacj ą deszczową w
ul. Reja w m. Kaźmierz.
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj
Wielki - Jankowice.

07.05.2008. - 13.06.2008.

216 714,30

04.08.2008. - 16.10.2008.

172 921,15

16.07.2008.- 03.09.2008.

436 957,81 FOGR

Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu
Przebudowa dojazdu dla autobusu szkolnego w
m.Piersko.
Budowa sieci wodoci ągowej ul. Poznańska w
kierunku Brzezna.
Budowa sieci wodociągowej Kaźmierz rej. ul.
Polnej i ul. Szkolnej
Budowa sieci wodociągowej Kopanina rej.
Przylesie.
Montaż placów zabaw w ni: Sokolniki Wielkie,
Chlewiska, Piersko, Ki ączyn, Każmierz).

16.09.2008. - 31.10.2008.

457 762,20

11.2008.

29 900,00

08.09.2008. - 30.09.2008.

154 993,92

2008

40 000,00

2008

24 271,97

2008

54 302,20

2008

16 812,82

2008

5 580,00

04.2009.

10 900,00

02.12.2009. - 22.12.2009.

32 410,72

28.05.2009. - 30.09.2009.

konkurs działania
proekologiczne
69 372,18 WFOŚIGW P-fi

14.

Montaż monitoringu wizyjnego Każmierz
Montaż wiat autobusowych w m. MłodaskoWitkowice, Gaj Wielki, Wierzchaczewo)

1.

Bytyń.

2.

Oświetlenie Komorowo

13.

253 182,48
_

97 000,0(1

O świetlenie przystanków autobusowych w m.

3.
4.
5.
6.
7.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kaź mierz rej. ul.
Nowowiejskiej
Buidowa sieci wodociągowej Kaźmierz, ul.
Konopnickiej-Dolnej
Budowa sieci wodociągowej Każmierz w rej. ul.
Szkolnej .
Budowa sieci wodoci ągowej Kopanina rej.
Przylesie.
Budowa sieci wodociągowej w Radzynach rej. ul.
Krańcowej.

25.03. - 03.04.2009.

19 293,00

14.05.2009. - 11.2009.

170 000,00

2009

10 008,00

08.2009.

21 000,00

16.10.2009. - 30.10.2009.

39 998,40

19.10.2009. - 28.10.2009.

19 000,00

06.2009

52 362,40

11.

Budowa sieci wodoci ągowej Radzyny-Chrusty.
Budowa sieci wodoci ągowej Kaźmierz w rej. ul.
Nowowiejskiej .
Montaż placów zabaw w m. Sokolniki Małe,
Kopanina, Kaźmierz, Gorszewice, Młodasko
Remont elewacji i ocieplenie świetlicy wiejskiej w
Radzynach.

09-10.2009.

27 799,99

12.

Zakup iluminacji światecznych Rynek K-rz.

12.2009.

13 420,00

13.

Montaż placu zabaw w Gaju Wielkim.
Budowa systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w

12.2009.

13 578,60

14.

Gaju Wielkim.

02.12.2009. - 17.12.2009.

95 002,20

8.
9.
10.

25 000,00

•

10
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci

1.

Gaj Wielki

26.03.2010 - 26.11.2010

środki unijne
4 156 985,01 PROW

2 555 523,00
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DNI POLA I ROWEROWY OBJAZD PÓL 2010 W GMINIE KAŹMIERZ
W dniu 23 czerwca 2010 roku na zaproszenie Gminnej S łużby
Doradczej WODR Poznań i Urzędu Gminy w Ka,mierzu
rolnicy gminy Kaź mierz przybyli do Gospodarstwa
Agroturystycznego ,,Wadera" pani Anny Banaszczyk
w Brzeżnie na organizowane cyklicznie na terenie tutejszej
gminy „Dni Pola połączone z Rowerowym Objazd ęm Pól"
Przybyli także zaproszeni goś cie - Wicestarosta Szamotulski
Józef Kwaś niewicz, wójt Wiesław Włodarczak, Powiatowy
Lekarz Weterynarii Robert Łęgosz, Kierownik Biura
Powiatowego ARiMR w Szamotu łach Andrzej Źybura Maria
Modrzyk - KRUS, Oddział w Szamotułach, Krzysztof Koput
z OSCHR w Poznaniu, Mirosław Frąckowiak - Wielkopolska
Izba Rolnicza, Piotr Kujawa z Wielkopolskiego O środka
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Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Ma łgorzata JerŻewska
z Instytutu Ochrony Ro ślin w Poznaniu oraz Panie i Panowie
Doradcy z powiatu szamotulskiego. Tu wszyscy uczestnicy
wysłuchali komunikatów i informacji dot. aktualnej sytuacji
w rolnictwie. Tematyka wykładów była bardzo różnorodna
i obejmowała: ,,Fundusze dla rolnictwa w ramach PROW 2007 - 2013" - temat omówi ł Andrzej Zybura z Biura Powiatowego
ARiMR w Szamotu łach, ,,Podstawowe problemy zdrowotne zwierz ąt hodowlanych na terenie gminy" przedstawi ł lekarz
Powiatowy Weterynarii Robert Łęgosz, o „ Przestrzeganiu zasad BHP w gospodarstwie rolnym i pracach polowych" mówi ła
pani Maria Modrzyk z KRUS a Piotr Kujawa - specjalista bran żowy WODR Poznań zapoznał słuchaczy z wykładem
,,Materia organiczna - dbałość o żyzność i biologiczną aktywność gleby" Kolejnym planowanym punktem programu by ł
rowerowy objazd gospodarstw i pól na terenie gminy la źmierz. Uczestnicy podróżując po terenie gminy zwiedzili mi ędzy
innymi gospodarstwo rolne „Agroduet" w Chlewiskach wraz z przyległymi polami oraz gospodarstwo pana Wojciecha
Kalinowskiego w Kaźmierzu z bogatą kolekcją nowych odmian zbóż i rzepaku ozimego. Po przejechaniu kilkunastu
kilometrów wszyscy uczestnicy dotarli do Campingi.{ w Komorowie gdzie wspólnym piknikiem nad brzegiem jeziora
Bytyńskiego zakoń czyli Dni Pola. Tradycyjnie już rolnicy naszej gminy nie zawiedli i licznie uczestniczyli w imprezie za co
bardzo dziękujemy ! Dziękujemy także bardzo serdę cznie wszystkim, którzy pomogli i przyczynili si ę do organizacji
i sprawnego przebiegu tej imprezy rolniczej. Do zobaczenia w przysz łym roku!

Chwila nieuwagi i zablokowana droga. Do wywrócenia
przyczepy rolniczej doszło na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i Dworcowej w Kaź mierzu w dniu 4 sierpnia w godzinach przedpołudniowych. Szczęście w nieszczęści to
to, że żadna z osób nie została poszkodowana. Usuw nie
skutków zdarzenia trwało kilkadziesiąt minut.

„Obserwator Kaźmierski"
jest bezp ł atnym biuletynem informacyjnym
Rady i Wójta Gminy Kaźmierz.
Redaguje Janusz Stró żyk.
tel. 061!2918 065, fax 061/2918 320
www.kazmierz.pl
',41110
e-mail: obserwator@kazmierz.pl
Nakład: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknię to: 5 sierpnia 2010 r.
Skład i druk: „HEMIGRAF" tel./fax 61 8 307 849
e-mail: hengrahengraf.poznan.pl
60-418 Poznań, ul. Pużaka 3 (Świerczewo)

Zapraszamy i zachęcamy do współredagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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KARY ZA WYKORZYSTYWANIE WODY PITNEJ DO PODLEWANIA!!!
Rady Gminy Ka źmierz w dniu 14 lipca 2010 roku przyj ęł a uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zarz ądzenia
Nr 81/10 Wójta Gminy Ka ź mierz z dnia 3 lipca 2010 r. wprowadzaj ą cego zakaz u żywania wody pitnej do
podlewania na terenie Gminy Kaź mierz.

Na podstawie art. 41 ust. 3 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 ze zmianami), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę

i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Ka źmierz uchwa ła, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 3 lipca 2010 r. wprowadzaj ące zakaz używania
wody pitnej do podlewania na terenie gminy Kaźmierz stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Kto nie stosuje si ę do zakazu okre ślonego w zarządzeniu, o którym mowa w § 1. podlega karze grzywny w wysoko ści
500 złotych wymierzanej w trybie i na zasadach okre ślonych w prawie o wykroczeniach.

SZKO ŁA BEZ PRZEMOCY
W dniu 7 czerwca 2010 r. zorganizowano w Gimnazjum w Ka źmierzu tzw.
Dzień Szkoły bez Przemocy. Dzień Szkoły bez Przemocy jest wielkim
świętem wszystkich tych, którym zależy na bezpiecznej i przyjaznej
szkole tworzonej przez spo łeczność zintegrowaną z lokalnym
środowiskiem, angażuj ącą się w działania wolontaryjne.
Dzień Szkoły bez Przemocy organizowany jest już po raz trzeci w ramach
programu społecznego „Szkoła bez przemocy", którego organizatorami s ą
dwie grupy wydawnicze - Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja
Orange. Partnerem Programu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
Naszym celem jest budowanie świadomości problemu przemocy w szkole
oraz dostarczanie narz ędzi do jego rozwiązania. Na dzień Szkoły bez
Przemocy do Gimnazjum przybyli m.in. kierownik O środka Pomocy
Społecznej Barbara Armon w towarzystwie pracownika socjalnego
Justyny Wojciechowskiej oraz dyrektor Gminnego Zespo łu
Oświatowego/przewodniczący GKRPA w Kaźmierzu Janusz Stróżyk, dzielnicowy Przemys ław Kaźmierczak z Posterunku
Policji w Kaźmierzu. W ramach programu Szko ła bez przemocy - młodzież przygotowała przedstawienie profilaktyczne
"Niepeł nosprawni to kto?" oraz zorganizowana zmagania sportowo-zr ęcznościowe dla uczniów, w których uczestniczyli
młodsi wiekiem nauczyciele, których dzielnie wspierał policjant - Przemys ław Kaźmierczak.
••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-

Kaźmierska Biblioteka
oknem na świat literatury

Już we wrześniu ( 22 lub 23) będą mogli przyj ść na
spotkanie z autorką powieści obyczajowych - Hanną

Małymi krokami zbliża się jesień , a z nią dłuższe wieczory.
Już od września, aż do grudnia, biblioteka ma w swej
ofercie kulturalnej kilka ciekawych wydarze ń , spotkań
autorskich. Swoje propozycje kierujemy do czytelników
w różnym wieku. Uczniowie klas VI szko ły podstawowej
spotkają się z Arkadiuszem Niemirskim i Marcinem
Pałaszem, uczniowie klas III gimnazjum z Barbar ą

poradników. Jesienią planowane jest również spotkanie
z Włodzimierzem Łęckim - autorem przewodników i ksi ążek

Kosmowską i Krzysztofem Petkiem. Równie ż nie
zapominamy o naszych doros łych czytelnikach.

przedstawienia ( po jednym dla każdej grupy wiekowej).

Kowalewską. W październiku będziemy gościć Zuzannę
Celmer - psycholog i psychoterapeutk ę , autorkę
krajoznawczych Wielkopolski.
Spotkania te będą realizowane pod has łem projektu
„Kaźmierska Biblioteka oknem na świat literatury"
finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach tego projektu planowane s ą również

„BĄDŹMY ZDROWI - WIEMY, WIEC DZIA ŁAMY"
W piątek 11 czerwca był realizowany w naszym Gimnazjum projekt
edukacyjny dla klas trzecich pod patronatem PSSE w Szamotułach. Został
on przygotowany przez firmę TRYGON. Celem ogólnym Projektu była
poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i m łodzieży w Polsce, a celem
bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i m łodzieży zagrożonych otyło ścią,

nadwagą i chorobami dietozale żnymi na terenie województwa
wielkopolskiego poprzez zwi ększenie świadomości społecznej dotyczącej
wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kszta łtowanie
właściwych nawyków i umiej ętności prozdrowotnych.
Gościliśmy w tym dniu w szkole Dyrektora PSSE w Szamotułach p. Romana
Czajkę oraz przedstawiciela działu Oświaty Zdrowotnej - p. Urszul ę Gołąb.
W ramach imprezy odbyły się następujące konkursy: rysunkowy, wiedzy
o zdrowym żywieniu, mini tor przeszkód, konkurs pchni ęcia kokosem,
konkurs rzutów do celu. W rywalizacji zwyciężyła klasa III A przed klasą MD,
potem IIIB i IIIC. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pó ł litra wody,
dyplomy i symboliczne upominki. Pogoda dopisała, było dużo śmiechu - wszyscy świetnie si ę bawili.
koordynator ds. zdrowia - Renata Antkowiak

lipiec 20101~

Obserwator KA ŹMIERSKI

II MOTÓRZENIE NAD ZALEWEM
Już po raz drugi członkowie nieformalnego klubu mi łośników
starych radzieckich motocykli i militarii SOVIET MOTO TEAM
wraz z familiami mieli okazj ę gościć w Gospodarstwie
Agroturystycznym Państwa Aliny i Jaros ława Pszczołów
w Radzynach. W sobotę 17 lipca br. zorganizowano H piknik
rodzinny, w którym udział wzięło ponad 70 osób. Wszyscy
uczestnicy biesiady rodzinnej otrzymali pami ą tkowe
identyfikatory ze smyczami i zostali uwiecznieni na pami ątkowym
zdjęciu.
Przewidziano wiele atrakcji nie tylko dla najmł odszych, ale także
i dla starszych uczestników. Przygotowano wystawę zdj ęć ze
wspólnych wypadów motocyklistów oraz imprez plenerowych
oraz wystawę eksponatów: łuski, amunicja, stare dokumenty
( zbiory prywatne jednego z cz łonków klubu).
Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw wyposażony w
zjeżdżalnię, liny do wspinania, konika, hu śtawki, któryjak się okazało był dla dzieci największą frajdą podczas motórzenia.
O godz. 11 00 motocykliści mogli wystartowa ć w rajdzie sprawdzaj ącym ich orientację w terenie. Zadanie polegało na dotarciu
do czterech punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie i wykonaniu okre ślonych zadań . W rajdzie udział wzięło pięciu
uczestników, z czego do mety dotar ło trzech szczęśliwców, na których czeka ł puchar za najlepszą nawigację w terenie oraz
nagrody rzeczowe. Wiele emocji i radości dostarczyły dzieciom i ich rodzicom przygotowane konkursy sprawno ściowe: rzut
ziemniakami do wiaderka, przeci ąganie liny, skoki w workach, ci ęcie pala drewnianego piłą ręczną, strzelanie z paintballa do
celu. Dla najm łodszych (i również tych starszych) przewidziano upominki za udział w konkurencjach.
Po konkurencjach sprawno ściowych dzieci miały okazj ę wyciszyć się biorąc udział w konkursie plastycznym „Moje wrażenia z
motórzenia".

W konkursie wzięło udział 17
chętnych dzieci.
Największe wrażenie na dzieciach
wywarł plac zabaw ukazany na 12
pracach.
Na 5 pozosta łych pracach
przedstawione zostały pojazdy
bojowe, bunkier oraz komandos
wisz ą cy na ga łę zi drzewa
(dekoracje pleneru przygotowane
na motórzenie).

Jak wiadomo motórzenie to
jeżdżenie, a więc piknik nie mógł
odby ć si ę bez przeja ż d ż ek
motocyklami oraz samochodami
ci ężarowymi STAR 660 tzw.
„Pszczółka* i URAL. Przygotowano
także polcz kasowania malucha
cabrio, który wzbudził wiele emocji
wśród widoWni.
Bufet obficie zaopatrzony w staropolskie jad ło: wiejski chleb,
smalec ze skwarkami, ogórki
kwaszone, placek drożdżowy z kruszanką i owocami, rogale i nie tylko
... cieszy ł si ę ogromnym
zainteresowaniem.
Dla uczestników przewidziano równie ż grochówkę wojskową i fasolówkę , którą wydawano z kuchni wojskowej po okazaniu
kartek żywnoś ciowych (jak za starych, dobrych czasów PRL-u J). Z tej formy pocz ęstunku mieli okazj ę również skorzystać
pozostali chętni goście przebywaj ący na terenie wypoczynkowym gospodarstwa Pana Pszczo ły. O godz. 21 00 rozniecono
ognisko połączone ze smażeniem kiełbasek. Ognisko uatrakcyjnili swoimi wyst ępami Szymon Fabiański oraz Michał
Kincel, którzy przygotowali pokaz sztuczek z ogniem. Za swoje popisy otrzymali gromkie brawa. Wyst ęp ten wymagał od
wykonawców naprawd ę wiele odwagi i ostrożności.
Biesiada rodzinna zakończyła się ok. godz. 23 00 z uwagi na liczne b łyski na niebie
i odgłosy zbliżającej się burzy (która jednak w końcu do nas nie dotarła). Pogoda nam
dopisała, humory też. W naszej pamięci na długo pozostaną wspomnienia wspólnie
spędzonych chwil.

„Hej, dorośli, spójrzcie czasem na dzieci!
Przyjmijcie oczy dziecka,
by inaczej patrzeć na żyćie.
Przyjmijcie dziecięce marzenia
i radość z małych rzeczy.
To także wspaniałe: bawić sie, po prostu żyć!"
/ Phil Bosmans/
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Rozpoczęły się prace zwi ązane z modernizacj
mierzu.
Jest
to
wspólne
ul. Poznań skiej w Ka ź
przedsięwzię cie Powiatu Szamotulskiego i Gminy
ące na
Kaź mierz. Obecnie trwaj ą prace polegaj
przebudowie kanalizacji deszczowej. Przebudowane
zostanie równie ż ok. 500 mb chodnika.

•

W szybkim tempie powstaje pieszo-jezdnia w ci
ce
ul. Szamotulskiej w Ka źmierzu. Dzi ę ki nowej ście••
fw
nad
Zal
ć
mogli
bezpiecznie
dotrze
Kaźmierzanie b ędą
w Radzynach. Inwestycja jest wspólnym dzie łem
Powiatu Szamotulskiego i Gminy Ka źmierz.

A.

Z wielkim impetem post ępują prace przy modernizacji
stacji uzdatniania wody w Gaju Wielkim. Nowe zbiorniki
oraz rozbudowany budynek robi ą wraż enie. Koszt prac
zamknie się w kwocie 4,2 mln z ł . Gmina Kaź mierz na tą
ł
inwestycj ę otrzymała dotację w kwocie 2,5 mln z
w ramach PROW.

Z pierwszym dniem wakacji letnich rozpoczął si ę gorący
okres remontowy w placówkach o światowych na terenie
gminy Ka źmierz. Na zdj ę ciach - wymiana stolarki
okiennej w Szkole Podstawowej w Sokolnikach Wielkich.
1 lipca rozpocz ęły się róWnież prace modernizacyjne
w Przedszkolu w Ka źmierzu oraz prace zwi ązane
z modernizacj ą wej ś cia do nowego budynku Szko ły
Podstawowej w Ka ź mierzu, z uwzgl ędnieniem potrzeb
osób niepe ł nosprawnych.

W Gaju Wielkim rozpocz ę to prace przy rozbudowie sieci
gazowej w rejonie ul. Ko ś cielnej. Nowy gazoci ąg zostnie
doprowadzony m.in. do kot łowni w Szkole Podstawowej
w Gaju Wielkim.

Wielki Brat w Kaźmierzu roś nie w siłę . Kilka dni
zakoń czono modernizacj ę monitoringu wizyj
między innymi w Gimnazjum w Ka źmierzu oraz S
Podstawowej w Kaźmierzu. Kamery pojawi ły się ró
w Bytyniu oraz w paru nowych miejscach w Ka źmi
Obraz z wi ększoś ci kamer archiwizowany jes
Posterunku Policji w Kaź mierzu. Ponadto ka źmi
Policjanci maj ą pełny, niczym nieograniczony, dost
zapisów na lokalnych rejestratorach umieszcz
w budynkach szkolnych.
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CIEKAWY KONCERT
W Dzie ń Matki w wype ł
nionej do ostatniego miejsca w sali Gminnego
O ś rodka Kultury w Ka ź
mierzu zorganizowano koncert znanego i cenionego
zespoł u Kaźmierzanka. Podczas galowego koncertu us
łyszeliś my
najbardziej znane utwory Zespo ł u, który od samego pocz
ą tku prowadzi
Waldemar Hermann. W przerwie koncertu obecni na sali zostali
poczę stowani domowym ciastem, a w specjalnie zorganizowanym k
ąciku,
mogli pozna ć całą historię Zespoł
u. Na widowni zasiedli m.in.: Zenon Ga łka
- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, Zygmunt P
ł ocharz sekretarz Zwi ązku Kombatantów RP i By łych Więź
niów
Politycznych
Ko ło
w Kaźmierzu oraz ks. proboszcz Krzysztof Musia
ł i ks. wikariusz Waldemar
Bączkowski. Na widowni nie brakowa ł
o również chórzystów z Chóru
Moniuszko w Kaźmierzu •

FESTIWAL TA ŃCA KAŹ MIERZ 2010
Trzecia z cyklu (po Festynie Gimnazjalnym i Imieninach Krasnala Halabaly),
duża impreza szkolno- ś rodowiskowa przesz ł
a do historii. X (jubileuszowy)
Festiwal Tańca Kaź mierz 2010 odby ł się w niedziel
ę 30 maja 2010 r.
Organizator Szko ła Podstawowa w Kaźmierzu wspierana przez
liczn ą rzeszę
sponsorów i ,,pomocników" zorganizowała niezwykle ciekaw ą imprezę
.
Po raz pierwszy uczestnicy Festiwalu mieli do dyspozycji profesjonaln ą,
certyfikowan ą scenę . Niezawodny konferansjer - Waldemar Hermann zadbał , o to aby rywalizacja konkursowa przebiega
ła sprawnie, i co
najważniejsze - w sympatycznej atmosferze. Na scenie swoje
umiej ętnoś ci
pokazało łącznie 25 grup tanecznych. Zak ładając, że
każda ekipa skł adała
się z 20 osób do Kaź mierza przyjecha ł o blisko 500 osób z ró
żnych zakątków
Wielkopolski - od Uj ścia
Wągrowca po Mi ędzychód
i Wolsztyn. Wielkopolski
Festiwal Tańca w Kaźmierzu
wygrał z deszczem, który szcz ęś liwie w niedzielne popo
łudnie omin ął naszą
miejscowo ść . Na Festiwalu go ściliś my również 20 osobow
ą
dzieci
z zaprzyjaź nionych Ejszyszek na Litwie. Bardzo licznie zebranagrupę
publiczno ść
nie mog ła się nudzić - równolegle z pokazami scenicznymi odbywa
ł się
festyn rodzinny „Rodzice Dzieciom - Dzieci Rodzicom". Dla ma łych
i wię kszych zorganizowano szereg konkurencji sprawno
ś ciowych, były
mecze piłkarskie, pokazy stra żackie, przeja żdż
ki na kucach, pokaz
motocykli, stoisko promocyjne Stowarzyszenia Kaźmierz, loterię fantową
i niezwykle bogat ą gastronomi ę . Podczas imprezy kwestowano równie
ż na
rzecz powodzian.

VI IMIENINY KRASNALA HALABALY
Przy przepię knej słonecznej pogodzie w sobot ę
29 maja na terenie
Przedszkola w Ka źmierzu odbył się festyn ś rodowiskowo-przedszkolny.
Na scenie pojawili si ę mali
artyś ci pod wodz ą swoich
Pań Wychowawczyń .
Dzieci gra ły, ś piewa ły,
tańczyły a co niektóre ze
sceny wypatrywały swoich
rodziców i dziadków.
Zabawa dla maluchów
pierwsza klasa. Przy okazji
tej imprezy rodzice, cho ć na
chwil ę mogli zapomnie ć
o otaczających ich problemach dnia codziennego.
Organizacja imprezy by ła możliwa dzię ki ofiarnoś ci wielu sponsorów oraz
pomocy wielu osób tzw. dobrej woli. W imieniu Organizatorów, z chórem
uśmiechni ę tych dzieci, mówi ę Im dziękuj ę .
Szczególne podzi ę kowania kierujemy do: pp. Sobkowskich, Radziewicz, Augustyn, B
ą czkiewicz, Burczy ńskich,
Nowakowskich, Paw ł owskich, Krupa, S łowik, Mosi ęż
ny, Tatarkiewicz, Bartos, Zaj ą c, Kruszona, Ró ż ewicz,
Rzeszuto, Kud ł aszyk, Ziemniewskich, Borysowskich, Wojczy
ń skich, Chudzichowskich, Kalinowskich, Nowak,
Nowickich, Nowak, Stefa ń
skich, Grabarczyk, Ziemniewskich, Majka, Wypych, Majewskich, Kalek, Kup ś ,
Subsar, Grzeszczyk, Ruta, Lota, Graczyk, Fr ą
ckowiak, Marciniak oraz firmie Hochland, Gminnej Komisji
Rozwią zywania Problemów Alkoholowych, Gminnej
Spó łdzielni SCh Ka ź
mierz, RKS Wilczyna, Sowiet Moto
Team, sklep ABC p. Ha łaszkiewicz.
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* Tanie okna i rolety
bsyl b 'r tel. 061 816 43 76, fax 061 814 76 56
Rolety od 1 29, -

*cena net o...

ur. Yowowiejska 32
64- 530 Kaźmierz
Oferuje części eksploatacyjne
do każdego typu samochodu.

Poniedziałek — Pi ątek 8°° - 17N
Sobota 800 -13'

Tel. 061 29 18 033
0605 586 377

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

„NOWAMEB

Biuro Rachunkowe

KUCHENNE i ŁAZIENKOWE
NA ZAMOWIENIE

MEBLE

• SZAFY WN Ę KOWE
• BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
• SPRZ Ę T DO ZABUDOWY
• WYMIANA FRONTÓW i BLATÓW ^irg
INTIl w
EKSPOZYCJA • INNE MEBLE NA WYMIAR

Kaź mierz
Rozliczenia roczne PIT-ów
ul.
Modrzewiowa
15
(także przychodów osi ąganych za granicą)
tel. 061 29 56 204
Przyjmujemy zlecenia na:
tel. kom. 607 85 32 85
- prowadzenie pełnej ksi ęgowości
ziemniewska@euro-biuro.com
- kompleksow ą obsługę firm
www.euro biuro.pl
- wypełnienie wniosków o zwrot ró żnicy VAT

SADY, ul. Szkolna 14, tel. 061 814 71 24, 0601 574 938

(FV wystawiane na budow ę domu a także remont mieszkania)

O ś rodek

-

Jazdy Konnej - M ICHA Ł ÓWKA
Nauka

jazdy

konnej - Rekreacja w siodle

Automatyka - Elektryka - Pomiary ,„

PENSJONAT dla KONI
/Micha ł (Przlibeeki
instruktor

Góra k/Poznania
ul. D ł uga 6
kom. O 792 882 617

EL-M

/,1 , `
~~^- Pomiary Elektryczne
-^^^/- Instalacje elektryczne
w"- Automatyka przemysłowa
,

-

michalprzybecki@op.pl

www.naukajazdykonneicom

naprawa i wykonywanie sterowania maszyn,
aplikacje PLC Siemens, Moeller

RS MEBLE
Paweł Ziemniewski
tel. 667-49-09-09

- KUCHNIE - GARDEROBY

64-530 Kaźmierz r000-1
09J_
Modrzewiowa 1 5 LO-0-03

- SZAFY WN Ę KOWE - DRZWI PRZESUWNE
- MEBLE POKOJOWE
- MEBLE NA WYMIAR
tel. 602 222 610
fax 061 29 18 437
infc,@rsmeble.com.pl

ul. Żeromskiego
64-530 KaŹmierz

Firma

DAN KOST

Daniel Wolkiewicz

oferuje:

Prze o siębi o st o

and ow,UJ

WE
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Ak= WW1)30
CO)~
M T,500(4 Paw, §0MfflO e-mail.

KŁADANIE ZOS KI BRUK OWE
wykonujemy: podjazdy, chodniki, parkingi itp.
BEZPŁATNY pomiar, projekt i kosztorys
przystępne ceny i solidność wykonania usług

•

tel. 796 776 888

~mi
WARTA
Towarzystwo Ubezpiecze ń
i Reasekuracji S.A.

godziny otwarcia:
pon. - pt. 14.00 - 18.00
wt. - czw. 10.00- 17.00

ul. Poznanska 33 • Tamowo Podgórne

UBEZPIECZENIA
OC, AC, ASSISTANCE, NNW
AUTO SZYBY
do Oetitcl DOMY, MIESZKANIA
Mal:a
TURYSTYCZNE
GRUPOWE
e)0243g [I-775 BIZNESOWE

5.3.W w

i r

• ufizkirs' opon,
n prawy

bezdę o

sprz - aż

• kom ut rewe
• timi-~W)

(wzbogacony

18.0

OG Ł OSZENIE

WÓJT GMINY KA ŻMIERZ OG ŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA Ż
NIERUCHOMO ŚCI.
Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości :

Lp.

Działka
Nr ewid.

Księga
wieczysta

Pow.
w ha

Miejscowość

1

2

3

4

1.

918/1

19397

0,3119

2.

918/2

19397

0,3124

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

5

6

Kaźmierz

niezabudowana

Kaźmierz

niezabudowana
)

7
Bez okre ślonego
przeznaczenia- zgodnie z
decyzją nr CP-9/10 o
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego teren
przeznaczony pod
budowę domu opieki
Bez określonego
przeznaczenia- w
ewidencji gruntów grunty
orne

Cena
wywoławcza
działki (zł)
netto
8

Wadium

147.000,00

14.700,00

172.000,00

17.200,00

( zł)
9

3.

174

19373

0,2728

Kopanina

niezabudowana

Pod bud.1-rodzinne

123.000,00

12.300,00

4.

3217

32910

0.1598

13Y10

niezabudowana

Pod bud. 1- rodzinne

160.000,00

16.000,00

Przetarg ustny odb ędzie si ę w dniu 22 września 2010r. o godz. 10" w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmicrzu.
więcej na www.kazmierz.pl
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MATERIAŁY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ
;:.

4115

n *<

•

Kaźmierz ul. Rynek 5, tel. 61 29 17 233

- plytki ceramiczne, panele podłogowe
- mieszalnia tynków i farb elewacyjnych
- mieszalnia farb I lakierów wewn ętrznych
- emulsje, lakiery, Impregnaty
- cement, wapno, cegła, bloczki, stropy
- cegły, pustaki, klinkiery, siporex, ytong
- fugi, zaprawy, kleje, silikony
- płyta gipsowa, p łyta OSB, wełna mineralna
- systemy doclepleń, wełna, styropian
- łaty, folie, membrany, dachówki

Obserwator KA ŹNHERSK ł

HARCERSTWO MA SI Ę DOBRZE
Harcerskiej Ś rodowiskowej im.
27 maja 2010 r. w Ka źmierzu zorganizowano obchody pi ątej rocznicy powstania 65 Dru żyny
łalność harcerską, za sprawą
5
lat
temu
reaktywowano
dzia
ż
Zawiszy Czarnego. S łowo - powstanie, jest nie na miejscu, gdy
cym roku obchodzona jest 100
.
W
bieżą
ą
rolę
bardzo
ważn
ło
harcerstwo
odegra
ści
Anny Kubiak. W historii naszej miejscowo
a z inicjatywy
rocznica powstania harcerstwa na Ziemiach Polskich. Pierwsza drużyna harcerska w Kaźmierzu powstał
yny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego.
ż
na
data
to
rok
1944
i
powstanie
dru
waż
ępna
Janiny Tobis w 1925 roku. Nast
ł Andrzej Pawł owski.
Harcerstwo swoje z łote lata przeżywało w okresie 1969 -1987, gdy na czele ka ź mierskich harcerzy sta
dorobku,
ciekawym
koncertem
muzycznym
i imp -z ą
ą
z
prezentacj
łączone
Na uroczyste obchody rocznicowe po
integracyjno-sprawno ściową na stawami PZW
w Kaźmierzu, przybyli wójt Wies ław Włodarczak,
przewodniczący Rady Gminy Ka źmierz Grzegorz
Reinholz, sekretarz Gminy Karol Hartwich,
komendant Hufca ZHP w Szamotu łach, dyrektor
Gimnazjum w Ka ź mierzu W ł odzimierz
Malinowski, dyrektor Szko ły Podstawowej
w Kaź mierzu Mariusz Pielucha, dyrektor
Gminnego Zespołu O światowego w Ka źmierzu
Janusz Stróżyk, kierownik Gminnego O środka
Pomocy Społ ecznej Barbara Armon, dyrektor
Gminnego O ś rodka Kultury Piotr Pospieszny, ks.
Krzysztof Musia ł oraz Zarz ą d Zwi ązku
Kombatantów RP i By łych Więźniów Politycznych.
W obchodach udział wzięli również pierwsi
powojenni harcerze z drużyny Zawiszy Czarnego prof. Aleksander Tobis, Marian Stachowiak,
Edmund Giec, Władys ław Janczewski i Zygmunt
Płocharz. Na prezentacj ę dorobku połączoną
z częś ci ą artystyczn ą przybyli równie ż
emerytowani pedagodzy z naszych szkó ł, na czele
z Janiną Łuczak i Andrzejem Pawłowskim.

Gościliś my Ejszyszan
Przez pierwszy tydzie ń czerwca mogliśmy gościć w Kaź mierzu grupę 18
dzieci polskich z Ejszyszek na Wile ńszczyźnie. Dzieci wraz z opiekunkami
przyjechały na zaproszenie Towarzystwa Mi łoś ników Wilna i Ziemi
Wileńskiej Oddział w Kaźmierzu, na czele którego stoi Zbigniew Maciejczyk
z Chlewisk (na zdjęciu).
M łodzi Ejszyszanie uczestniczyli przede wszystkim
w zaj ę ciach lekcyjnych
w Szkole Podstawowej
w Kaźmierzu. Kaźmierscy
nauczyciele przygotowali dla
nich bardzo ciekawe lekcje
z historii i geografii Polski,
warsztaty informatyczne
oraz zaj ęcia ruchowe. Dzięki zapobiegliwo ś ci Towarzystwa oraz licznej zezy
darczyńców zorganizowano dla nich równie ż wypad do Gniezna (pie szej
stolicy Polski), wyjazd do Poznania i wizyt ę w Zamku Gó ków
w Szamotułach. Kaźmierscy wędkarze ufundowali dzieciom wyjazd do na
a mieszkańcy Chlewisk zorganizowali pokazy strażackie, konkurs ncje
sportowo-rekracyjne oraz wizyt ę w nowoczesnym wielkoobszaro
gospodarstwie rolnym.

DZIEŃ DZIECKA W PIERSKU
Organizatorzy Dnia Dziecka w Piersku zostali wsparci przez Ka źmierskich
Strażaków, którzy zademonstrowali swoje umiej ętnoś ci bojowe oraz sprawili
maluchom frajdę - umożliwiając wej ście do ś rodka bojowego samochodu.
O rywalizacj ę sportowo-rekreacyjną zadbał społecznik - emerytowany
nauczyciel Zenon Pawlaczyk. Na wspólnym świę towaniu w Piersku pojawili
się również wójt Wiesław Włodarczak oraz miejscowy radny Wojciech
Trojanek. Więcej na www.kazmierz.pl

Obserwator KA ŹMIERSKI

Kolejne place zabaw zamontowano w różnych miejscach na ternie gminy. Na zdj ęciach powyżej po lewej - plac
w Witkowicach, po prawej - na k ąpielisku w Komorowie. Do ko ńca bieżącego roku podobne do tych na zdj ęciach place
zabaw w zostaną zamontowane w Brzeżnie, Wierzchaczewie, Sierpówku oraz Bytyniu.

Trwają obecnie intensywne prace przy budowie gazoci ągu z miejscowoś ci Pólko do miejscowości Bytyń . Inwestycja jest
niezwykle oczekiwana przez buduj ących nowe domy między Bytyniem a Pierskiem. Dzi ęki nowemu rurociągowi gaz
dotrze również do starej częś ci Bytynia, gdzie w pierwszej kolejno ści rurociąg zostanie doprowadzony do kot łowni
w szkole podstawowej. Niezbę dne materiały do budowy (11,5 km rur o różnej średnicy) zakupiła Gmina Kaźmierz.
Inwestycję bezpośrednio realizuje przedsię biorstwo G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

Ruszyła długo wyczekiwana inwestycja na drodze
powiatowej Bytyń - Pólko - Otorowo. Ostatni
półkilometrowy odcinek drogi w Bytyniu ju ż niebawem
uzyska nowa nawierzchnię . Inwestycja jest wspólnym
przedsięwzię ciem Powiatu Szamotulskiego i Gminy
Kaźmierz.
10

RYNEK PIĘ KNIEJE - przed jedną z kamienic na
kaźmierskim rynku stanęł o rusztowanie. Oznacza to, iż
ten zabytkowy budynek odzyska dawny blask.
Bezpośredni inwestor Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska w Kaźmierzu, wpisuje się idealnie w plan
rewitalizacji Rynku, który z powodzeniem jest
realizowany od kilku lat przez Gmin ę Kaźmierz.

Obserwator KA ŹMIERSKI
MECZ POLSKA - LITWA
W poniedziałek 31 maja w Kaźmierzu zorganizowano rozgrywki
pił karskie dla dzieci w wieku 12 - 14 lat. Najciekawszym pojedynkiem
była rywalizacja chłopaków z Ejszyszek na Wileńszczyźnie z ekipą
złożoną z uczniów Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu. Go ście łatwo
skóry nie chcieli oddać i mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy.
Turniej został zorganizowany we współpracy: Szkoła Podstawowa w
Kaźmierzu, Gimnazjum w Kaź mierzu, animator boisk ORLIK przy
wsparciu Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kaź mierzu.
Na podsumowanie rywalizacji młodych piłkarzy przybyli prezes UKS
Tomasz Augustyn oraz dyrektor GZO Janusz Stróżyk.
••

••

•-

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

"

••

••

••

•• - • - .•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

•• -1••

••

••

••

••

••

Kaź mierz ponownie najlepszy
Z okazji Dnia Dziecka w sali gimnastycznej Gimnazjum w Ka źmierzu
zorganizowano II Turniej Orlika dla dzieci z klas I - III szkó ł podstawowych.
Do Kaźmierza tym razem dotarły bardzo silna i zgrana ekipa ze Szko ły
Podstawowej z Sokolnik Wielkich oraz ekipa ze Szkoły Podstawowej w Gaju
Wielkim, w składzie której doliczyłem się kilku dziewczyn!!!
Fundator nagród - Uczniowski Klub Sportowy w Ka źmierzu, wspieifany
przez GKRPA w Kaźmierzu zadbał, aby rywalizacja była bardzo interesu ąca
dla licznie zebranej na trybunach publiczno ści. W finale spotkała się
drużyna ,,gospodarzy" z ekipą z Sokolnik Wielkich. Gospodarze po
wyrównanym pojedynku minimalnie zwyciężyli (1:0). Najlepsze e py
otrzymały pamiątkowe puchary. Wyróżniono również najleps ego
bramkarza i zawodnika z pola. Ponadto każ dy uczestnik rywal' cji
sportowej otrzymał słodki upominek.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..

„Zielona Szko ła"- uczymy się i bawimy
poza murami szko ły
W dniu 9.06.2010 r. klasy
II-III Szkoły Podstawowej w
Ka-źmierzu wyjechały na
„Zieloną Szkołę". Przez 3
dni ,,nową" szkołą dla 98
uczniów by ł o ś rodek
Sportowo-Wypoczyn-kowy
„Posnania" w
Łężeczkach nad Jeziorem
Chrzypsldm. Kilkudniowy
pobyt poza murami szko ły
dostarczy ł wszystkim
bogatych i niezapomnianych wrażeń .
Nasi uczniowie byli
w
m.in.na wycieczce
Centrum Edukacji
Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,
gdzie mogli zobaczyć wystawę dawnych narzędzi rolniczych
i sprzętów gospodarstwa domowego, przyglądali się
procesowi oddzielania śmietany od mleka, oglądali wnętrze
dawnej klasy szkolnej, dowiedzieli się , co można było kupić
w sklepie kolonialnym. Dużą atrakcj ą były warsztaty
ginących już zawodów; w warsztacie szewskim dzieci ci ęły

skórzane paski, u pszczelarza zagl ądały do wnętrza uli, u
praczki - prały, maglowały i poznawały ,,duszę" żelazka,
obserwowały też pracę wikliniarza, a w warsztacie
garncarskim lepiły garnki z gliny na kole garncarskim.
Na terenie ośrodka niewątpliwą atrakcj ą była pływalnia
oraz plażowanie i kąpiel w jeziorze.
Wielu emocji dostarczyły, trwaj ące przez cały czas pobytu,
międzyklasowe rozgrywki w piłkę nożną (mistrzem oka,źalą
się klasa III b).
Nagrody dla najlepszych drużyn i najlepszych sporto ców
ufundował organizator rozgrywek - P. Zbigniew Fili iak
oraz pielę gniarka P. Janina Olejniczak. Wieczorami by ła
dyskoteka oraz ognisko z pieczeniem kie łbasek. Z pobytu
na „Zielonej Szkole" dzieci wys łały do swoich rodziców,
babć i dziadków widokówkę, ucząc się w ten sposób pis riia
pozdrowień i adresu.
Wyjazd całej klasy to wspaniała okazja do inte acji
zespołu klasowego, a dla młodszych dzieci kilkudn owy
pobyt poza domem, bez mamy i taty, to dobra ,,szko ła"
samodzielno ś ci, zaradnoś ci, rozwijania miej ę tn6 ści
w zakresie samoobs ługi. „Zielona Szko ła"to połączenie
nauki, zabawy i wypoczynku, pokazanie piękna i zabytków
naszego regionu, uczenie obcowania z przyród ą ,
a jednocześnie wdrażanie młodych ludzi do umiej ętriego,
przyjemnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych w Kaź mierzu za dofinansowanie przejazcdów
autokarami.
organizator wyjazdu: Gra żyna Kubacka

BADANIA RENTGENOWSKIE POLACZONE
Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM
dnia 20 sierpnia 2010 r (piątek).
Miejsce postoju ambulansu: parking przy O środku
Zdrowia w Kaźmierzu
Zapisy na badania prowadzi O środek Zdrowia
w Kaźmierzu
tel. 061 29 18 299 lub 061 29 17 900
Badania s ą badaniami bezpłatnymi finansowanymi
przez SAMORZĄD WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

FIRMA
TRANSPORTOWA
PILNIE ZATRUDNI
KIEROWCĘ KAT. C+E
TEL. 609 659 932
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KWIACIARNIA
przy cmentarzu
w Kaźmierzu
oferuje
• bogaty asortyment artyku ł ów
cmentarnych;
• kwiaty żywe i sztuczne, bukiety
oraz kompozycje kwiatowe;
• wypoż yczanie narz ę dzi cmentarnych:
• upominki;
ulLesna 1 tel.0-888-041-211
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WIELKANOC
Część druga wojennych wspomnień Zygmunta Płocharza z Kaźmierza

Pukarzów Kolonia - 1943 r.

Około godziny 11 w nocy w drugie święto
Wielkiej Nocy usłyszeliś my warkot bombowców
Rodzina Plocharzów - Pukarzów
angielskich, jak że ś my si ę dowiedzieli
u Tomasza Organisty 28.06.1942 r.
następnego dnia. Zdziwi ło nas, że tak jasno
zrobiło się na dworze. Dla nas była to wielka
nowość - zobaczyliśmy wiszące lampy na niebie
(było to tzw. oświetlenie fosforowe opadaj ące na
spadochronach). Było tak jasno, że można było
znaleźć przysłowiową igłę . Dla dowództwa
Ruchu Oporu AK nie było to zaskoczenie,
ponieważ byli przygotowani i powiadomieni
przez władze polskie z Londynu, że właśnie
w Ś wi ę ta Wielkanocy przy okazji
bombardowania Poznania (bombardowanie
Poznania i niektórych punktów strategicznych
w okolicy było odwróceniem uwagi Niemców
i Ukraińców - kolaborujących z hitlerowcami).
W pobliskich lasach nastąpiły zrzuty żywności
i broni, radiostacji i innych materiałów dla
Partyzantów z okolic Che łma, Tomaszowa
Lubelskiego i Hrubieszowa.
Nas dzieciaków interesowało, ostrzeliwanie
samolotów bombarduj ących magazyny paliw i różnych punktów strategicznych, jak kolorowe pociski artylerii
przeciwlotniczej leciały w stronę samolotów (głównie z Tomaszowa). Jednak że żaden samolot nie został strącony. W dużym
stopniu ochraniały je myśliwce, które zawracaj ąc bombardowały miejsca skąd dokonywano ostrzeliwania bombowców.
Komunia - 4 lipca 1943 r.

Razem z bratem Walerym przystąpiliś my do I Komunii Świętej wraz z dziećmi tej parafii, w tymczasowym ko ściele
urządzonym w Pałacu Rodziny Mijakowskich w miejscowo ści Czartowczyk. Ko ściół parafialny w Czartowcu przechodzi ł
z rąk do rąk - prawosławnych i katolików. Jak pamiętam wiosną 1942 roku kościół przej ęli prawosławni Ukraińcy, którzy
mieli poparcie władz hitlerowskich (wielu Ukrai ńców współdziałało z hitlerowskimi Niemcami).
5 lipca 1943 r. - poniedzia łek poszliśmy na mszę św. dla dzieci komunijnych. Po mszy św. byliśmy zaproszeni do państwa
Sieków na śniadanie. W czasie śniadania spotkał a nas tragiczna niespodzianka. Tamtejsi Ukrai ńcy wspólnie
z Niemcami zorganizowali ,nalot" na Kolonię Muratyn, aby ją zmieść z powierzchni ziemi i wymordować tamtejszą ludność .
Kolonia liczyła ok. 15 gospodarstw (zorganizowanych na poziomie gospodarstw wielkopolskich). Kilka gospodarstw
całkowicie spłonęło. Nikt od bomb i ostrzałów nie zginął . Jedynie 80-letni staruszek zmarł na zawał serca. W nalocie bra ło
udział. 5 samolotów. Jak po czasie analizowa łem to zaj ście i kojarzyłem fakty, to głównym celem było gospodarstwo państwa
Sieków, gdyż mieli dość duży dom i właśnie w nim mieścił się szpitalik dla rannych partyzantów, walcz ących głównie
z Ukraińcami. Również i tu stacjonował Oddział AK. Pan Kasper Siek porucznik Wojska Polskiego by ł jednym
z komendantów na obwód Hrubieszów-Tomaszów. Nast ępnego dnia po nalocie Koloni ę Muratyn (wie ś leżała w zgłębieniu
między pagórkami) skontrolowały dwa plutony SS - hitlerowskiej żandarmerii. Na wozach konnych kontrolnie przejechali
przez Kolonię . Zawrócili i odjechali widząc doszczę tnie spalone gospodarstwa i ludzi siedzących i płaczących na zgliszczach.
Podczas nalotu domownicy i my dzieciaki pomagali śmy wyprowadzać (wypuszczać) zwierzęta z pomieszczeń
gospodarskich. Z pal ącego się domu partyzanci, którzy byli w pobli żu wynieśli rannych i ukryli w pobliskim sadzie licz ącym
około pół hektara i na polu w zbożu, które w tym czasie było dość wysokie, żeby ukryć się przed samolotami. Właśnie nasz
wujek Wicek zabrał mnie i brata Walerego i ukryliśmy się w zbożu, półtora kilometra od miejsc głównego bombardowania.
Byliśmy w białych ubrankach (komunijnych)
Następne dni pozornego spokoju, mówię tak bo trzeba było przystąpić do wywiezienia rannych partyzantów w inne miejsce.
Wywieziono ich do Pukarzowa Wsi. Komendantura AK zorganizowa ła kilka wozów konnych, gdyż takim transportem można
było wówczas dysponować . Co kilkadziesiąt minut wyruszały dwa lub trzy wozy, aby nie rzuca ło się to w oczy wrogom. Na
dwóch takich transportach konwojentem byłem ja i Walery, bo znaliśmy układ wsi. Każdy z nas kierował innym wozem.
Jednak wozak i ranni partyzanci byli uzbrojeni. Ja z bratem byli śmy skazania na wł asne ryzyko w razie zaskoczenia przez
Niemców lub Ukraińców.
Zaś spalona wioska różnymi środkami i siłami odbudowywała się . Trzeba było zapewnić dach nad głową dla ludności oraz
inwentarza przed zimą.
Nadeszły żniwa, później wykopki ... Ja i Walery pracowali śmy przy bydle tj. pasienie, dowiezienie s łomy, wyrzucenie
obornika. I tak powoli życie powracało do normalności w zbombardowanej wiosce.
Walki między Polakami a Ukraiń cami po pracach polowych znowu przybrały zacięty charakter za sprawą napadów
nacjonalistów ukraińskich. Ukraiń cy palili wsie, mordowali ludzi, a Polacy byli zmuszeni do dramatycznej obrony. Dramat
polegał głównie na tym, iż otaczano wieś - ludzie nie mieli gdzie uciekać, a Ukraińcy strzelali do uciekaj ących lub palili ich
żywcem. Aby zastraszyć pozostaj ących przy życiu, torturowali schwytanych w wyjątkowo okrutny sposób np. wbijaj ąc igły
pod paznokcie, obcinając ręce, rozrywaj ąc usta - mówiąc „masz Polskę od morza do morza". Ich uzbrojenie było lepsze od
AK-ów, gdyż zaopatrywali ich Niemcy.
W Pukarzowie, w miejscowo ści, w której mieszkali śmy, nie było Ukraińców, ale takie wsie z upodobaniem wybierali
nacjonaliści ukraińscy do eksterminacji. Więc nie jedną noc spędziliś my w polu, w ziemniakach. Taki stan rzeczy trwał do
końca wojny.
ciąg dalszy w następnym Obserwatorze Kaźmierskim
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W piątek 25 czerwca w Ka źmierzu gościli ś my niezwykle
ciekawy zespó ł z Boś ni i Hercegowiny. Na scenie mogli śmy
zobaczyć tradycyjne ta ńce boś niackie, orientalne oraz
chorwackie. Występowi tancerzy towarzyszy ła bałkańska
muzyka, znana nam ze wspólnych wyst ępów Kayah
z Bregović 'em. Blisko dwugodzinny wyst ęp zespołu
ZIVINICE zachwyci ł kaźmiersk ą publiczność .

W niedzielę 20 czerwca 2010 r. w Kaźmierzu odby ł się
Turniej Piłkarski Drużyn Niezrzeszonych, którego
organizatorem byli KKS Czarni Kaźmierz oraz Urz ąd
Gminy w Kaźmierzu. Do rywalizacji przystąpiły cztery
ekipy. Mecze rozegrano systemem każdy z każ dym.
Najlepszą drużyną okazała się drużyna RED BOYS
zdję ciu z wójtem W. W ł odarczakiem). II miejsce Niezrzeszeni. III - M łodzi Gniewni. IV - Bytyń .
Najlepszym Strzelcem Turnieju zosta ł Karol Wichura
a 4ajlepszym bramkarzem - Mariusz Nadolny. Nagrody
wręczył wójt Wiesław Włodarczak.

III Festyn Gimnazjalny
Niedzielne popołudnie 23 maja by ło znakomitą okazj ą uczestnictwa w III
już festynie organizowanym przez Radę Rodziców, nauczycieli,
pracowników i gimnazjalistów. W tegorocznej imprezie wszyscy, którzy
zechcieli przyj ść na dziedziniec gimnazjalny, mogli zobaczy ć prezentacje
dorobku szko ły, zdjęcia obrazuj ące osiągnięcia uczniów, dzia łalność
różnych kół zainteresowa ń , wydarzeń szkolnych i wycieczek klasowych.
ć
Można było też kupić prace wykonane przez gimnazjalistów oraz wygra
mnóstwo atrakcyjnych fantów w loterii
fantowej (z głównymi
nagrodami w postaci
roweru i miniwie ży).
Obydwie g ł ówne
nagrody „poszły" w ręce gimnazjalistek: Olgi Ma ć kowiak i Edyty
Borowskiej. Ogromnym powodzeniem cieszy ł się bufet: były potrawy
z grilla, lody i napoje. Imprez ę prowadził pan Waldemar Herrann
z GOK-u, nagłaś niał absolwent gimnazjum - Jeremiasz Kup ś . Pogoda
harCerze
dopisała wyś mienicie. Co zobaczyli ś my? Najpierw wyst ąpili
im.
Zawiszy
Czarnego
w
bardzo
zabawnym
przedstawieniu
65 HDŚ
„Czerwony Kapturek" a inni gimnazjali ś ci w przedstawieniu
profilaktycznym
,,Niesforny Piotru ś". Na Sponsorzy III Festynu Gimnazjalnego:
GKRPA w Ka źmierzu,
1)
scenie mogli śmy też
„Chata Polska „ w Ka źmierzu,
2)
ą
Zofia Zandler — Piekarnia Tanim, o
zobaczyć rapowane dzieje edukacji i scenk ę kabaretową zatytułowan
3)
poznańską
ą
monologów
gwar
łuchać
ka"
oraz
wys
Podgórne,
Śnież
,,Królewna
Bank Spół dzielczy Oddzia ł Kaź micr i.
4)
i piosenki wykonanej przez uczennice w j ę zyku angielskim. Jak co roku
też
yszeliśmy
Usł
PZU Szamotuly,
flażoletowy.
5)
zespół
wokalny,
zagrał
ł
szkolny
zespó
wystąpił
Justyna Strojw ąs,
6)
kilka piosenek wykonanych przez solistkę Igę i duet złożony z dziewczyn
Wiesł awa i Krzysztof Ossowscy,
7)
z klasy II. Zobaczyli śmy zespół tańca nowoczesnego „Massive Effect"
Jarosł aw Krawczak,
8)
ach
prowadzony
ł
z Szamotuł oraz zespół klawiszowy z SzOK w Szamotu
Anna Hynek-Guze,
9)
rockowy
„10
stopni
przez pana Wojciecha Nojmana. Na koniec zagra ł zespół
10) Katarzyna i Witold Szydukowie.
kartki
przygotować
ły
do piwnicy" z LO w Tarnowie Podgórnym. Dzieci mog
11) Robert Jankowski,
z życzeniami dla swoich mam na nadchodz ący Dzień Matki, a wszyscy 12) Beata i Janusz Hejwoszowie,
13) Lucyna i Leszek Kandulscy,
obejrzeć eksperymenty chemiczne, wyplatanie ze sznurka ró żańca
liczne
14) Janina Messyasz,
i zakupić wyroby rękodzieł a uczniowskiego. Rozegrano równie ż
konkurencje sportowe, przeprowadzono zabawny i emocjonuj ący turniej
15) Alina i Waldemar Nowakowie,
nożnej
mecz
piłki
o
zobaczyć
16) Ilona i Adam Pajorowie,
żna
był
yn,
a
na
,,Orliku"
mo
rekreacyjny druż
17) Urszula Dziamska,
ojcowie kontra uczniowie. co ś dla siebie.
18) Waldemar Hermann,
Za to wszystko bardzo serdecznie dzi ę kujemy Radzie Rodziców oraz
19) Mał gorzata Stefaniak,
aszcza:
Radzie
Rodziców:
Urszuli
tym, którzy wspieraj ą naszą szkołę , a zwł
20) Ewa i Piotr Wolni,
Dziamskiej, Beacie Hejwosz, Lucynie Kandulskiej, Katarzynie Lachowicz,
21) Sylwia i Daniel Wichura,
Janinie Messyasz, Waldemarowi Nowakowi, Ilonie Pajor, Sylwii Wichurze,
22) Katarzyna i Piotr Lachowiczowie.
Ewie Wolnej oraz GOK Kaźmierz, ZUK Kaźmierz i SzOK Szamotu ły.
11
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PIĘ KNY JUBILEUSZ
W sobotnie popo łudnie 26 czerwca w Sokolnikach Małych
została
odprawiona uroczysta msza świę ta za strażaków żywych i zmarłych,
którzy przez minione 85 lat walczyli z czerwonym kurem. Msza św.
pod przewodnictwem ks. kanonika Zdzis ława Potrawiaka, zosta ła
poprzedzona aktem po świę cenia odnowionej figury św. Jana
Nepomucena, która znajduje si ę obok remizy stra żackiej (zdj ęcie
okładce). Później barwny korowód, w asy ś cie orkiestry przeszed na
ł na
plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbyły się dalsze obchody
rocznicowe.
Z okazji okrągłego jubileuszu strażacy z Sokolnik Mał
ych zostali
odznaczenia ró żnymi branż owymi medalami. By ły również
podziękowania i życzenia, od licznie zebranych oficjeli, na czele
których stał wicestarosta szamotulski Józef Kwa śniewicz (na zdj
ęciu
u góry po prawej).

Zwią zek Ochotniczych Straty Polarnych RP
Zarzą d Oddzia ł u Powiatowego w Szamotu łach

OCHOTNICZA STRA Ż PO Ż ARNA
W SOKOLNIKACH MA Ł YCH
85.1ecia

Z okazji
działalności przekazuję Członkom Waszej Stnaly
słowa głębokiej wdzięczności i szacunku za wierno
ść polskiej tradycji
oraz godna i wzorowa społeczna shdbę Ojczyźnie i drugiemu cz
łowiekowi.
Wasz codzienny wysiłek i troska o skuteczna ochron ę ś
rodowiska, mienia
i Życia ludzldego zasługuje na najwyższe uznanie.
Dzięki Waszemu poświęceniu często z naraż
eniem ~tego zdrowia
i życia - mieszkartcy&miny rozmierz mog
ę czuć się bezpieczniej.
życzę Waszej Jednostce dalszego rozwoju i nast
ępnych jubileuszy
a Jej Strażakom i ich najblitszym WSzellciej pomyślno
ści i dobrego zd-onia.

Z wyrazami uznania
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Szamandy 26 czerwca 2070 r.
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„Z Twego pos ągu świę ty patronie
naszej gromady i wioski
z odległ ych czasów szept dziwny wionie
- fundowa ł mnie JarochowskiDziedzic tej ziemi i wioski »

- Recytacją tej strofy 65 lat temu, dokładnie 23.09.1945 r. pan
Kazimierz Bednarz (ojciec obecnego naszego so łtysa) rozpocz ął
ą
uroczystość poświę cenia figury św. Jana Nepomucena, któr
czni
Bogu
za
doczekanie
mieszkań cy Sokolnik Ma łych wdzi ę
j ą w tym
wolnoś ci, za powrót do w łasnych gniazd, postawili
wróg.
samym miejscu, z którego usun ął ją
grad
Przez dziesi ątki lat deszcz j ą obmywał, śnieg otula ł,
ła;
o;
figura
niszcza
ł
ce
ogrzewa
słoń
ły,
,
wichury
smaga
obtłukiwa ł
ła
ych
postanowi
ł
wreszcie 1996 roku, spo łeczno ść Sokolnik Ma
u
natrafiono
na
ł
.
Podczas
rozbiórki
coko
odrestaurowa ć figurę
skrzynkę , w której by ł a butelka, a w niej zapisana jej historia. Na
skutek zawilgocenia dokument ten uleg ł zniszczeniu. Ku pami ęci
obecnych i potomnych mieszkań ców naszej wsi odtworzy ła go
przy pomocy wspomnie ń pani Wandy K ł os i pana Kazimierza
Bednarza, nauczycielka mieszkaj ą ca wtedy od 35 lat
w Sokolnikach Ma łych - Barbara Nowicka. W kolejnych latach do
renowacji nie doszło.
I wreszcie w roku 2010 w maju so ł tys wsi Jerzy Bednarz
ław
i Rada So ł ecka w osobach: pan Marek Cz łapa , pan Stanis
pan Witold
Kłos, pan Adam Makiej, pan Stanis ław Szuka ła,
Szyduk i pan Wojciech Trochimowicz podj ęli decyzj ę
ó przeniesieniu i renowacji figury.
ła mieszkanka naszej wsi.
Grunt, na którym dzisiaj stoi, przekaza ła wsi pani Agata Wahl, z domu Grabowska, by łtys i wyżej wymienieni
.
Te
prace
wykonali;
so
ć
postumentu i budowa
Z kolei należało przygotowa ć teraz pod budowę
apa - junior i Wojciech Trochimowicz - junior.
ł
Marek Cz
członkowie Rady So łeckiej oraz ich synowie; Andrzej Bednarz,
ż nej dla nas uroczysto ści poświ ęcenia odrestaurowanej figury bylił
Duży wkład, byś my tu dzisiaj mogli uczestniczy ć w tak wa
prace brukarskie, pan Piotr Nowicki z Kaźmierza przekaza
sponsorzy - pan S ławomir Szymaniak z Komorowa wykona ł
łko
ąd Gminy w Kaźmierzu zasponsorowa ł ogrodzenie, Kó
beton, Gminna Spó łdzielnia z Kaź mierza podarowa ła cement, Urz
cy
wsi
zebrali
na
teri
cel
o koszty prac murarskich. Równie ż mieszkań
Rolnicze z Sokolnik Małych przekazało cegłę i pokrył
pewną kwotę pieniężną.
to; poświę cenie pięknie odrestaurowanej figury po łączone
Prace ukoń czono. I oto dzi ś , 26.06.2010 roku - świę
arnej
w Sokolnikach Ma łych.
ży
Poż
z obchodami 85 rocznicy powstania Ochotniczej Stra
, mieszka lub pracuje, kto wychowuje tu swoje dzieci,
Podobnie, jak 65 lat temu, ka żdy, kto się tu urodził , wychował
nawet z jej trudami
ł i kochaj ą j ą , te swoja male ńką ojczyzn ę
czy
wnuki,
kto
jak
ptak
gniazdo
swoje
w
tej
wsi
uwi
Jana
niań
em, a czasem i niepowodzeniami, stoi teraz tu na niewielkim skrawku Sokolnickiej ziemi u stóp figury św.
i mozoł
oki,
za
nami
ciemnieje
tafla
stawu,
przed
nami
Nepomucena. Nad nami niebo i s łoń ce przesiewaj ące światł o przez obł w. Jana Nepomucena - patrona wsi, prosz ąc, by
ę pod opiek ę ś
pachnące latem uprawne pola, łąki, sady; i znowu oddajemy si
kniejszą,
przed
klę skami, by da ł nam siły, by czyni ć ją coraz pię
wioskę
naszą
ł
wstawił się u Boga za nasz spokój, by chroni
ła obrócą się w proch
o
bezpieczne.
A
kiedy
nasze
cia
ł
my
w
mozole
twardym
by
zasobniejszą i lepszą. Byś my to, co zdobyli ś
Bóg i Ty
o, któremu pocz ątek dali nasi przodkowie; tak nam dopomó ż
i zespolą z ziemią- nasi potomkowie kontynuowali dzie ł
my Tobie wierni.
św. Janie Nepomucenie, którego czcimy i jeste ś
ł ksiądz kanonik - Zdzis ław Potrawiai9 by ły
Tego uroczystego aktu po świę cenia odrestaurowanej figury dokona
proboszcz parafii w Ka źmierzu za co mówimy serdecznie - Bóg zap łać

opracował a mieszkająca 49 lat w tej wsi emerytowana nauczycielka - Barbara Nowicka (na zdj ęciu)
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60 łat działalnoś ci
15 maja 2010 r. Straż acy z Chlewisk świętowali jubileusz 60lecia powstania jednostki OSP. Stra ż w Chlewiskach po
wojennej zawierusze zosta ła reaktywowana w 1950 r.
Pierwszym komendantem by ł Tadeusz Wójcik. Pierwsze lata
działalno ś ci do naprawa drewnianej stra ż
nicy i stopniowe
zastępowanie konnej sikawki nowocze ś niejszym sprz
ętem.
W okresie Pań stwowych Gospodarstw Rolnych jednostka
miała charakter przyzak ładowy.

Po krótkiej przerwie w 1997 r. druhowie z Chlewisk
ponownie postanowili wznowi ć działalno ść . W 2005 r.
uroczyś cie oddano do u żytku strażnicę i świetlic ę wiejską,
którą w dużej mierze straż acy sami wyremontowali.
Z okazji jubileuszu w Chlewiskach, dla mieszkańców
i zaproszonych go ś ci przygotowano pokaz ratownictwa
drogowego. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rywalizowały
zaś w konkurencjach sportowo-po ż arniczych.
W czasie jubileuszowego spotkania by ły okoliczno ściowe
życzenia i gratulacje. Za łożyciele miejscowej straży
- Feliks
Adamiak, Józef Napiera ła, Leon Foltyn i Franciszek Chudy - otrzymali
pami ątkowe statuetki (na zdj
ęciu). Wrę czono
ponadto bran żowe medale i odznaki. Na zako ń
czenie wójt Wies ław Włodarczak podzi ękował
druhom z Chlewisk za
bezinteresown ą pomoc w walce ze skutkami tegorocznej zimy.

Zbiórka ś rodków czysto ś
ci dla powodzian zorganizowana z inicjatywy
Wójta Gminy Ka ź mierz
Wójt Gminy Ka źmierz wystąpił z apelem do sklepów i firm oraz
rolników usytuowanych na terenie Gminy o wsparcie powodzian.
W sklepach wyznaczone zosta ły miejsca, do których mieszka ńcy robiąc
zakupy, mogli równie ż wesprzeć osoby dotkni ęte powodzi ą i ofiarowa
ć
im coś od siebie, gł ównie ś rodki czystoś ci. Do akcji w
łączyła się
większo ść sklepów usytuowanych w Ka ź
mierzu i pobliskich
miejscowo ś ciach na terenie Gminy, w których osoby robi
ące zakupy
mogły również ofiarowa ć coś powodzianom.
Zebranych zosta ło:
• 15 kartonów z chemi ą : proszki do prania, p łyny do naczy
ń,
różne płyny i proszki do czyszczenia powierzchni, papier
toaletowy, worki na śmieci, rę czniki papierowe, rękawice
jednorazowe, ś ciereczki i inne;
• 3 baniaki z wod ą 51, 2 zgrzewki wody po 6 butelek,
• 3 kartony żywnoś ci (mąka, cukier, makarony, olej, s łodycze
i inne)
Średnio można określić wartość artykułów na łączną
kwotę ok. 2000 zł Artykuły zebrane przekazane zostały
do Szko ły
Podstawowej w Kaźmierzu, skąd wspólnie z darami zebranymi przez szko
łę, pojechały transportem do Zespo łu Szkół
w miejscowoś ci Sokolniki, Gmina Gorzyce ko ł o Tarnobrzegu.
Podsumowanie akcji
pomocowej z uwzgl ę [r,
• Moment rozlkdunku dostarczonych
dnieniem zbiórki pieni ędarów do4‚
Z«i. ly
....aluz 4
. §pkolnikach
żnej i płodów rolnych
w \ gminie Goiw.c.euomi
...~.~.~.
przedstawimy w nast ę.JMNInMMIIMM^
pnym wydaniu Obserwa,,,,,
tora Kaźmierskiego.
Czytaj równie ż na
111
•nnn•=1111.,

www.kazmierz . pl
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Wszystkim osobom,
które w łą czy ły si ę
w zorganizowan ą
akcj ę serdecznie
DZIĘKUJEMY!
lipiec 2

Od lewej: soltysSA-o?nik Wielkich
Remigiusz Kaczmarek, dyrektor Szko ły
Podstawowej w Sokolnikach Kazimiera
Dziura, dyrektor Przedszkola
Zofia Radzimowska.

Obserwator KA ŹMIERSKI

Gł111MGA W PIŁCE KOSZYKOWEJ CH ŁOPCÓW 2010
Wiosną w naszym powiecie ruszy ła Liga Gimnazjalna Chłopców w Piłce
Koszykowej (Gimliga). Zg łosiło się pięć drużyn. Odbyły się dwa turnieje,
w których drużyny grały systemem „każdy z każdym". Nasi gimnazjaliści
spisali się znakomicie, zajmuj ąc II miejsce w lidze. Mecze by ły widowiskowe,
a chłopcy pokazali duże umiejętności techniczne i taktyczne oraz wol ę walki.
Można było zauważyć, że jako zespół świetnie się rozumiej ą i doskonale
bawią. Skład Reprezentacji: Kozłowski Marcin, Naglik Aleksander, Drab
Tomasz, Mikołajczak Michał, Napierała Mirosław, Grześkowiak Mikołaj,
Domagała Łukasz, Jankowiak Patryk, Odwrot Krystian, Paw łowski Jakub,
Ciborek Tomasz, Woźny Jarosław. Opiekunem drużyny był pan Paweł
Grenda.

NAJM ŁODSI UCZNIOWIE PROMUJĄ SWOJĄ SZKO ŁĘ
Dwoje uczniów z kl. II b Szko ły Podstawowej w Kaźmierzu zajęło czołowe miejsca w I
Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Mój przyjaciel zwierzak" organizowanym
w Pniewach. W konkursie brało udział 42 uczniów ze szkół w Pniewach, Szamotu łach,
Chełmnie, Kamionnej, Otorowie, Posadowie i Kaźmierzu. Spośród nich uczennica naszej szko ły WERONIKA WINIECKA zajęła I MIEJSCE w kategorii wiekowej I-III, a ADAM NAJDEREK
otrzymał wyróżnienie. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów do Szkoły Podstawowej w Pniewach w dniu 22.06.2010r. Gratulujemy Weronice
i Adamowi!

SPORTOWA SOBOTA
W dniu 29.05.2010 r. w miejscowo ści Witkowice odbył się piknik
rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka. Imprez ę rozpoczęli panowie
rozgrywaj ąc mecz piłki nożnej - żonaci przeciwko kawalerom. Puchar
sołtysa zdobyła drużyna żonatych wygrywaj ąc 5:3 O dobrą zabawę wśród
dzieci zadbał niezastąpiony p.Zenek Pawlaczyk angażując również
rodziców do czynnego uczestnictwa w imprezie. Po rozegraniu wszystkich
sportowych konkurencji i nagrodzeniu zwyci ęzców, każde dziecko
otrzymało paczkę pełną słodyczy. Na zako ńczenie rodzinnego pikniku
wszyscy uczestnicy zgromadzili się wokół ogniska smażąc kiełbaski.
W tym szczególnym dla dzieci dniu nawet pogoda by ła wyj ątkowa.
Impreza odbyła się dzięki ogromnemu wsparciu jakiego udzielili nam:
- Gospodarstwo Rolne BIOLAND Witkowice
- Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
w Kaźmierzu
- p.Magdalena Michalak Nagrzewnice Osuszacze Klimatyzatory
z Poznania
- Gminna Spó łdzielnia Samopomoc Chłopska w Kaźmierzu
- Urząd Gminy w Kaźmierzu.
W imieniu dzieci serdecznie dzi ę kujemy naszym sponsorom i rodzicom.

Wernisaż prac p .t. „Gliniany ogród"
W sobotę dnia 26 czerwca br. w ogrodzie pani Lidii Latowskiej-Staniszewskiej przy
ul. Leśnej 75 urządzona została wystawa prac jej matki, pani Stefanii Klementyny
Niedźwieckiej (na zdj ęciu z Ewą Włodarczak), artystki-rzeźbiarki w ceramice. Wernisaż
ten nazwano „Gliniany ogród" i zaprezentowano w nim oko ło 100 prac artystki, iłrac
o tematyce głównie ro ślinnej, zwierzęcej, ceramiki użytkowej itp. Pani Stefania uko ńczyła
w latach 1946-1950 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu,
w specjalności: ceramika. Pośród jej osiągnięć są m.in.: zaangażowanie w zdobieniu form
ceramicznych na stoisku ASP w Nowym Jorku w r. 1960, w r. 1966 zrekonstruowanie
XIII-wiecznego pieca kaflowego w Pa łacu Górków w Poznaniu i wiele, wiele innych.
W sumie są to liczne dziesiątki jej prac w kraju i zagranicą.
Około 40 zwiedzaj ących [wśród nich była również pani Ewa Włodarczakowa, która póź liej
zaprezentowała się także jako doskonała akordeonistka - towarzyszy ł jej pan Michał
Daniłow - wspaniały duet! wysłuchało podczas zwiedzania prac objaśnień udzielanych
przez autorkę , panią Stefanię . Całość wieńczył skromny poczęstunek oraz ożywione
rozmowy zgromadzonych go ści.

lipiec 2010
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RADY POWIATU
W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie dzia ł aj ą Powiatowy Zespó ł Orzekania
o Niepe ł nosprawno ś ci oraz Powiatowa Świetlica
Socjoterapeutyczna. W zakresie działania Centrum jest
nadzór merytoryczno-finansowy nad placówkami
opieku ń czo-wychowawczymi polegaj ący m.in. na
kierowaniu dzieci pozbawionych opieki rodziców
naturalnych do różnego rodzaju placówek opieku ńczowychowawczych, pokrywaniu kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w placówkach, prowadzenie procesu
usamodzielniania życiowego wychowanków opuszczaj ących placówki, praca socjalna z rodzicami
biologicznymi.
Na terenie powiatu szamotulskiego działaj ą: Zespół
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamotułach
prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne (dysponuje 90
miejscami), Dom Dziecka w Otorowie prowadzony przez
Zgromadzenie Zakonne (dysponuje 30 miejscami), Dom
Dziecka w Lipnicy prowadzony przez Zgromadzenie
Zakonne (dysponuje 30 miejscami).
Realizacja zadań w zakresie interwencji kryzysowej
następuje poprzez współpracę ze służbami społecznymi tj.
ośrodkami pomocy spo łecznej, współpracę z Policj ą ,
tworzenie bazy danych, zapewnienie osobom wymagaj ącym
wsparcia w kryzysie usług radcy prawnego i psychologaterapeuty. Na terenie powiatu działają obecnie dwa Domy
Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi k/Wronek.
W ostatnich latach przechodziły one zmiany w zakresie
wdrażania standardu usług i zatrudnienia maj ącego na
celu poprawę komfortu życia mieszkańców. Zostały
wyposażone w nowoczesne d źwigi transportowe i są w pełni
przystosowane do potrzeb osób niepe łnosprawnych, w tym
poruszaj ących się na wózkach inwalidzkich. Pobyt w Domu
Pomocy Społecznej jest odp łatny do wysoko ści średniego
kosztu utrzymania. Wg obowi ązuj ących przepisów
PARKIECIARSTWO
ŁUKASZ MARCHEWKA
tel. 663 502 546

mieszkaniec DPS-ul wnosi opłaty w
wysokości nie większej niż 70 %
posiadanego dochodu, pozostałą
kwotę pokrywa rodzina, bądź
Gmina - ostatniego miejsca
zamieszkania.
W powiecie funkcjonuj ą również
Rodziny Zastępcze. PCPR na
bieżąco poszukuje kandydatów do
pełnienia roli rodziców zastę pczych. W tym zakresie i dla tych
rodzin realizowane są następuj ące
zadania: wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc na zagospodarowanie, udział w grupach
wsparcia. Inną formą działań Centrum jest pomoc dla
pełnoletnich wychowanków - mogą oni uzyskać wypłatę
pomocy na kontynuacj ę nauki i usamodzielnienie życiowe
oraz pracę socjalną.
W ramach interwencji kryzysowej Powiat posiada
mieszkanie zwane hostelem z przeznaczeniem dla osób,
wobec których stosowana jest przemoc. Skierowanie do
hostelu wydawane jest na podstawie decyzji organu
prowadzącego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pobyt w mieszkaniu interwencyjnym może trwać
do 3 miesięcy. Powiat wspomaga osoby niepe łnosprawne,
które mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe ł nosprawnych
w zakresie dofinansowania: do wyjazdu na turnus
rehabilitacyjny, do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu si ę , zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych, do organizacji
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym lub
rekreacyjnym, uczestnictwa w zaj ęciach w Warsztatach
Terapii Zaj ęciowej oraz informowanie o prawach
i uprawnieniach osób niepełnosprawnych
Zenon Ga ł ka

Nauka jazdy kat. A i B
OSK SKITOL
tel. 609 325 884

GAZ SERWIS
Arkadiusz Tomczak
tel. 601 76 32 86

I kino może być teatrem.
Od marca Biblioteka realizuje projekt: ,,I kino może być
teatrem", współfinansowany przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Raz w miesiącu, w sobotę , miłośnicy teatru
mają możliwość obejrzenia przedstawienia teatralnego.
Dotychczas go ś cili ś my aktorów Teatru Conieco
z Białegostoku, Teatru Pacuś oraz Teatru Lalki i Aktora
z Wałbrzycha. Widzowie poznali wzruszaj ącą historię
o dzielnym strachu na wróble, który uratowa ł od śmierci
młodego, rannego bociana Kubę („Opowieść o dobrym
sercu"). Drugie przedstawienie pt. ,,Niebieski Piesek"
szczególnie spodobał się tym najmłodszym. Spektakl
opowiadał o niebieskim szczeniaczku, który ze względu na
kolor swojej sierści był szykanowany i wyśmiewany.
Czerwcowe przedstawienie „Calineczka" (na zdj ęciu)
otrzymało gorące brawa widzów. Wałbrzyskich aktorów
doceniła nie tylko kaźmierska widownia. Za spektakl
„Calineczka" Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał
główną nagrodę 26 czerwca 2010 r. na V Świętokrzyskim
Festiwalu Teatrów Lalkowych „Brzechwa i inni" w Kielcach.
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Basia znajduj ąca się w schronisku nadal szuka
domu. Jest bardzo łagodna.
www.uwandy.schronisko.net

Schronisko w Przyborówku

PRACA DLA ABSOLWENTÓW

ALO - 2 spółka z o.o. Biuro Rachunkowe
Kobylniki, ul. Szamotulska 26
62-090 Rokietnica
tel (061) 8482-602, fax (061) 8482-603
e-mail: alo@sylaba.poznan.pl
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PRZYCHODNIA LEKARSKA
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MED-LUX

LEKARZE RODZINNI
LEKARZE SPECJALI ŚCI
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
W RAMACH NEM
IGF FRywATE\rr-7
[ PRYWATNIE:
UROLOG
NEUROLOG
:

dr med. Piotr Cie ś li ń ski

CHIRURG
DERMATOLOG
LARYNGOLOG
ALERGOLOG
REUMATOLOG
ORTOPEDA
OKULISTA
KARDIOLOG

HEPATOLOG
dr Iwona Bereszyńska

CHIRURG PROKTOLOG
dr med. Tomasz Wierzbicki

CHIRURG ONKOLOG
dr Andrzej Prażyński

CHIRURG NACZYNIOWY
doc. Ryszard Staniszewskl, dr Marek Gajewski

GINEKOLOG - PO ŁOŻNIK
dr Ewa Florek, dr Elżbieta Derda

EDOKRYNOLOG
dr med. Teresa Gertig, dr med. Ma łgorzata Stajgis

ORTOPEDA, ORTOPEDA DZIECI ĘCY
doc. Maciej Głowacki

TERAPIA MANUALNA mgr Piotr Owczarczak
PSYCHOLOG
MHVN ZAK`AMI
A
O 1-DWCYHn, ° CNY

Bn,3,4" OKRIMME w W@T[VNEw KOHMHE URIMRIMIE

PRACOWNIA RTG, USG, USG DOPPLER
i=> LABORATORIUM
L> ECHO SERCA, HOLTER, PRÓBA WYSItKOWA
BEZDOTYKOWE BADANIE CI Ś NIENIA W OKU
BADANIE POLA WIDZENIA
VIDEOSKOPIA ZATOK, UCHA, NOSA, GARD ŁA
1=> STOMATOLOGIA I PROTETYKA
dr storn. Dorota Hanschuh,
Przetrnierowo
tel. 500 097 501

ul. Rynkowa 63
tel. 618163 900 9 910
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