BEZPLATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KAZMIERZ - MAJ 2009 - Nr 3 (99)

•
i• lams 111•11.
se-,
IIII /MN
Tart

-w

M. OM
NMI
: MI urn
3 MI NM
NM NM NM
11=•11
Mn =111MIIMMIM
IIMMINIMMF
Vn1111=011111=•1111==W
ImMMIIMMENI
111MMINIIII=UWI
UNIMINIMP'
".11=•111101/

GMINA

FAIR PLAY

Kaimierz,

Okrvina
kom. 0509

0611

wer.gum@interia.pl

bezd tkowych

komputerowe
(wzbogaconym
'MA SA ! !! MWELIT tkE y C71
lL T d pracy
a Witil

Video

TEL. 06119 59 011
KOM. 060/ 052266

"AP%
mar

17("1*

10

CHRZCINY
BIOKOMUNIA
ERIMOWANIE
SIEMNASTKA
STUDNIOWKA
ilUB
GORY
RODZINY, ITP....

RS MEBLE
.ACGMCJA

- KUCHNIE - GARDEROBY
- SZAFY WKKOWE - DRZWI PRZESUWNE

Tarnow') PodgOrne (GS) ul. Poznallska 101
tel. 061/81 46 321
CZYNNE: poniedzialki, Brody i pigtki od godz. 9.00 do 13.00

NOWAMEB"

MEBLE--NA 5FATAMM
SZAFY WNEKOWE

IENKOWE

BOGATY WYBOR FRONTOW, BLATOW
SPRZET DO ZABUDOWY
WYMIANA FRONTOW i BLATOW dere
Ips"
EKSPDZYCJA • INNE MEBLE NA WYMIAR

- MEBLE POKOJOWE
- MEBLE NA WYMIAR
tel. 602 222 610
fax 061 29 18 437
Info@rsmeble.corn.pl

ul. 2.eromskiego I
64-530 Kat.micrz

ALTO CZELSCI - MECHANIKA POJAZDOWA
32
64 - 530 Kaimierz
Oferuje arki eksproatacyjne
do kOdego typu samochodu.

rAgt&II.Mv(
APW—
Poniedziatek - Piatek 8°°-17°°

uG NOwowiejska

Sobota 8°° - 13m

Tel. 061 29 18 033
0605 586 377
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SADY, ul. Szkolna 14, tel. 061 814 71 24, 0601 574 938
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Biuro Rachunkowe

Tanie okna i rolety

Kaimierz

Wypelnianie PIT-ow
ul. Modrzewiowa 15
(takle przychodew osigganych za granica)
tel. 061 29 56 204
Przyjmujemy zlecenia na:
tel. kom. 607 85 32 85
- prowadzenie pelnej ksiegowo§ci
ziemniewska@euro-biuro.corn
- kompleksowa obstuge firm
www.euro-biuro.pl
- wypetnianie wnioskOw o zwrot rOZnicy VAT
(FV wystawiane na budowe domu a take remont mieszkania)

tel. 061 816 43 76, fax 061 814 76 56

Roi ety od

129,-

RATY BEZ PIERWSZEJ WPLATY

APTEKA SW. TOMASZA
Zapraszamy do
nowo otwartej Apteki
w Tarnowie PodgOrnym
ul. 23 Paidziernika 59a (obok marketu Dino)
Godziny otwarcia:
Pn — Pt: 8.00 — 19:00
Sob: 8:00 — 14:00
tel. 061 8146081
Leki gotowe i receptura,
Atrakcyjne ceny i promocje,
Karty statego klienta „Swiat Zdrowia",
Kosmetyki Vichy, La Roche, Iwostin, Dr Irena Eris i inne,
Insuliny i paski w korzystnych cenach,
Mi}a obsiuga i dobra porada

Zbieraj punkty, wybieraj prezenty!
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dlugotrwale ulytkowanie
nowoczesny wygltjd
5-letnia gwarancja
- korzystna cena
Zapraszamy
pon. - pt. 8.00-16.00
sobota 8.00-14.00

GORA k/Tarnowa PodgOrnego
ul. Szamotulska 13
tel./fax (061) 816 60 40
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Realizacja oplat (np. czynsz, telefon. energia. RTV, itd.)0PLATATYLKO 2,50
Realizacja wptat i wyplat gotOwki
Kredyty gotOwkowe na dowolny eel, na dogodnych warunkach, proste zasady: bez zatwiadczen, bez
zabezpieczon, wystarczy tylko jedna wizy/a wAgencji, ograniczamy formalnotci do minimum
Kredyty I pozyczki hlpoteczne
Kredyt dopasowany do Twoich potrzeb Tani - Elastyczny - Bezpieczny - Przyjazny
Na ka2dy dowolny net np. zakup domu, dzsatkl budowlanej. budowe, rozbudowc, wyposaienie domu lub
mieszkania, zakup samochodu lub wakacje
Na sptatg kredytu w innym banku
Uproszczona procedura udzielania kredytu, bez okazywania faktur
ROZne waluty kredytu, Konkurencyjne oprocentowanie
PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPtATAMI

Teresa Kulik

Gorszewice 26 • tel. 061/29 17 581, 0602 430 510
lub

Urzqd Gminy w Kaimierzu
(wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 12.00)

W przetargu zioiono nasteptijitce oferty:

OGLOSZENIE WOJTA GMINY
KAZMIERZ 0 WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr
oferty

1

W zwiazku z prowadzonym postcpowaniem, w
trybie przetargu nieograniczonego, dotyczacym
udzielenia zarnOwienia publicznego na roboty
budowlane p.n.: „Wykonanie budowy

2

kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK
2012" komisja przetargowa zgodnie z art. 92

4

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
( Dz.U. z 2007r., Nr
zamOwien publicznych
223, poz. 1655 z p&m.zm.) zawiadamia:
Jako najkorzystniejsza wybrano oferte nr 8
zioiona przez:
Konsorcjum EUROIMPEX TRADE sp z o.o.
ul. Ryb 2, 61 - 244 Poznan i Polcourt s.a. ul.
01 - 518
Gen. Zajaczka 11 lok. 37,
Warszawa, ktOra w kryterium oceny ofert (cena
100%) uzyskala rnaksymalna liczbe punktOw
oraz spelnila warunki udzialu w postepowaniu.

3

5

6

7

8

itotk

Nansra Wykonawcy

Cena ofert) Irmo

punktOw
PANORAMA II sp.z o.o. ul. Sloneczna 73 81 —
605 Gdynia
SPEED SPORT Sp. z o.o. ul. Staniewicka I, 03 —
310 Warszawa
TANEX obickty sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00
— 355 NVarszawa
SODEX Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 22 Zlotniki , 62 —
002 Suchy Las

Zaklad Remontowo — Produkcyjny Budownictwa
- Poplawski ul. Rodawska 32A, 61 — 312 Poznan
Konsorcjum: Przedsiebiorstwo WielobranZowe
EUR BUD Sp. z o.o. ul. Wieruszowska 12/16, 60166 Poznan i FHU PROF! — SPORT s.c. ul. P.
bardowskiego 1, 35 — 05 RzeszOw
Konsorcjum dla rcalizacji inwestycji — I,ider
Budownictwa
Drogowego
Przedsiebiorstwo
TOMBET sp.z o.o. liuta szkla 80 64 — 761 KrzyZ
Wlkp., Partner — Elastic I.ine S., 0.0. id.
Rutkowskiego 21, 62 — 020 Swarzcdz
Konsorcjum EUROIMPEX TRADE sp z 0.0. ill.
12) h 2, 61 -- 244 Poznan i Polcourt s.a. ul. Gen.
Zajgczka I 1 hilt. 37, 01 — 518 Warszaw a

92,66

1.206.305,76 zl

-

1.320.154,85 21

64,8

1.724.829,48 zl

98,62

1.133.385.40 zl

-

1.269.324,48 zl

_

1.696.582,79 z1

-

1.179.433,63 z1

100

1.117.763,99 zl

WyrOinienie dla Biblioteki w ogOlnopolskim konkursie: „Mistrz promocji czytelnictwa 2008"!
23 kwietnia 2009 r., podczas uroczystej Gali z okazji
Swiatowego Dnia Ksia2ki, dyrcktor Maria Sobkowiak
odebrala wyr&nienie przyznane Bibliotece Publicznej Gminy
Ka2mierz w ogOlnopolskim konkursie: „Mistrz promocji
czytelnictwa 2008", zorganizowanym przez Stowarzyszcnic
Bibliotekarzy Polskich i Polska lzbe Ksia2ki. Jest to
niewatpliwie zaszczyt dla biblioteki, gdyZ w konkursie wziely
udzial 102 biblioteki. 'l'rzy otrzymaly glOwne nagrody, osiem
zostalo wyr&nionych. WyrO2nienie zostalo przyznane za
„oryginalnoSC podejmowanych przez Biblioteke inicjatyw na
rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwoju edukacji,
kultury, nauki, ksztaltowania spoleczeristwa
informacyjnego". W ten sposOb doceniono „ogromny \vysilek
Biblioteki w organizacjc r&norodnych imprez skierowanych
do szerokiej rzeszy czytelnikOw, pomyslowoSci
zastosowanych form dzialania, zaanga2owania wiclu
partnerOw, w tym media lokalne."

Uroczysta Gala odbyla sie w Teatrze Buffo w Warszawie.
Impreze prowadzil Janusz JOzefowicz z Katarzyna Janowska
(dziennikarka „Polityki"). Gale wzbogacil program
rozrywkowy aktorOw Teatru Buffo (m.in. wystepowala
Natasza Urbanska).

B.M.

Na zdjeciu. Maria Sobkowiak
wraz z dyrektorami
pozostalych wyr62nionych
bibliotek.

WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2008
Wanda i Wojciech Kalinowscy z KtO.mierza w tismej edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2008 uzyskali finalowa
nominacje. Dostapienie do takicj norninacji jest niezwyklym wyreinieniem dla rolnikOw i przedsiebiorcOw dzia/ajacych
w otoczeniu rolnictwa. Podczas marcowej sesji Rady Gminy (foto na pierwszej stronie okladki) Patistwo Kalinowscy
odebrali od Karnierskich SamorzadowcOw okolicznoSciowy dyplom. Gratulujac dynamicznego rozwoju gospodarstwa,
urniejetnoSci wykorzystywania SroclkOw unijnych i odwagi w podejmowaniu strategicznych decyzji podkreSlono równie2, ie
sukces Kaimierskiego Przedsiebiorcy jest take sukcescm Gminy.
Ponadto na pierwszej stronie okladki umieszczono zdjccia: z monta2u instalacji odgromowej na KoSciele w Kairnierzu,
ba2anta z hodowli Jana Przybylskiego z Kaimierza (niezwyklego pasjonata tych pieknych ptakOw) oraz ukwieconego
rynku. Te niezwykle zdjecia wykonai Andrzej Odwrot.

KWIACIARNIA
przy cmentarzu
w Kaimierzu
oferuje
bogaty asortyment artykulOw
cmentarnych;
kwiaty Zywe i sztuczne, bukiety
oraz kompozycje kwiatowe;
wypoiyczanie narzedzi cmentarnych;
upominki:
uI.LeQia 1 tel.O-888-041-211

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Urologiczna
Ka2mierz ul, Orzeszkowej 6 zaprasza

Nowo otwarte

Poretcly w rcimcich unnowy z NFZ
NAciksyrricilny czcts cp czekiwc:inici - 1 tycizien

tel. 061 2918128, 607 432009
Obserwator KAZMIERSKI

1

W dniu

16 paidziernika 2009 r.

w sali Gminnego O g rodka Kultury w Kaimierzu
zostanie zorganizowana
Impreza Integracyjno - Rozrywkowa dla Doroslych OsOb
Niepelnosprawnych z terenu gminy Kaimierz.
Przedsigwzigcie zostanie zrealizowane przez Gminny
Pomocy Spolecznej i Gminny Oirodek Kultury
przy wsparciu finansowym ze g rodkOw Paristwowego
Funduszu Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych
za pog rednictwem Powiatowego Centrum

O g rodek
Na ul. Konopnickiej w Kaimierzu dobiegaja konca
prace zwiazane z budowa nowego chodnika. Jest to
wspOlna inwestycja Gminy KaZmierz i Powiatu
Szamotulskiego.

POWSTAJE STRATEGIA SPOLECZNA
KoniccznoSa opracowania Stratcgii Rozwiazywania
ProblemOw Spolecznych wynika z art. 17 ustawy o pomocy
spolecznej, ktOry nakiada na gminy obowiazek opracowania
i realizacje gminnej strategii rozwiazywania problemOw
spolecznych ze szczegOlnym uwzglednieniem programOw
pomocy spolecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemOw
uzale±nien, ktOrych celem jest intcgracja osab i rodzin z grup
szczegOlnego ryzyka.
Kaimierska Strategia Rozwiazywania ProblemOw
Spolecznych ma stanowia podstawe do realizacji wzglednie
trwalych wzorOw interwencji spolecznych podejmowanych
w celu zmiany lub poprawy tych zjawisk wystepujacych
w obrebie danej spolecznoSci, ktOre oceniane sa negatywnie.
Strategia charakteryzuje w szczegOlnoSci dzialania
publicznych i prywatnych instytucji rozwiazujacych kwestie
spoleczne, podejmowane dla poprawy warunkOw
zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osOb i rodzin.
Strategia rozwiazywania problemOw pomocy spolecznej
zorientowana jest na rozszcrzenie i pogtebienie form pracy
socjalnej, wspOlprace z rOZnymi instytucjami i organizacjami
pozarzadowymi zajmujacymi sie pomocy spolcczna oraz
instytucjami dzialajacymi w szerszym obszarze polityki
spolecznej jak: oSwiata, slu2ba zdrowia, sadownictwo. Proces
buclowania strategii powinien bye zintegrowany z cala
spoleczna i socjalna, polityka gminy.
Celem strategii jest miedzy innymi okreglenie kierunk6w
dziatan zmierzajacych do lagodzenia skutkOw dominujacych
problemOw spolecznych. Naczelna zasada przy okreSlaniu
kierunkOw dzialan powinno by przede wszystkim ustalenie,
czy dzialania lagodzace, maja mica wytacznie charakter
pomocy finansowej, czy tez profilaktyki oraz motywowanie
mieszkancOw do zmian w swoim zyciu np. poprzez edukacje,
aktywne poszukiwanie pracy itp. Analizujac lokalne zasoby
i problemy oraz szanse i zagrolenia wytyczono misjc dla
Gminy, kt Ora brzmi nastepujaco „Gmina Kaimierz claiy do

integracji spolecznej, poprawy warunkOw iycia
mieszkaricenv gminy oraz eliminacji negatywnych
zjawisk spolecznych przy wspOlpracy z partnerami
lokalnymi i pozalokalnymi".
W celu przeciwdzialania problemom spolecznym na terenie
gminy Ka2mierz wytyczono nastepujace dzialania
ukierunkowane na:
pomoc osobom przejawiajacym skionnoSci do
nadu4wania SrodkOw psychoaktywnych oraz ich
rodzinom,
opieke nad dzieami i mtodzieZa ze szczegOlnym

Uslugi stolarskie,
malowanie, szpachlowanie,
remonty, plytki itp.
tel. 0697 959 412
Ogrodek Szkolenia Kierowc6w
FORMULKA
zaprasza na kursy kierowcOw kat. A i B
tel. 0512 306 062

Pomocy Rodzinie w Szamotulach.
uwzglednieniem Srodowisk zagroZonych patologia
spoteczna,
pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdzialanie
przemocy w rodzinie,
wsparcie os6b niepelnosprawnych oraz ich rodzin,
kompleksowa pomocy osobom starszym, chorym
i niesprawnym z powodu wieku,
pomoc osobom dlugotrwale bezrobotnym i ich
rodzinom,
wsparcie rodzin wielodzietnych i samotnie
wychowujacych dzieci,
pomoc osobom i rodzinom zagroZonych ubOstwem,
bezdomnoScia, marginalizacja i wykluczeniem
spolecznym,
9. ksztalcenie kadry pracownikOw zajmujacych sie
problemami spolecznymi.
Trwajace od dlu2szego czasu intensywne prace nad strategic
niebawem dobiegna kotica, a przygotowany dokument
w formic projektu uchwaly zostanie przedloZony Radzie
Gminy Kazmierz do uchwalenia. Zanim to nastapi ze
strategic zostaly zapoznane osoby szczegOlnie zaangaZowane
w rozwiazywania problemOw spolecznych i socjalnych.
Odbylo sie juz kilka spotkan, w ktOrych udzial wzieli
pracownicy socjalni, przedstawiciele szkOl, przedstawiciele
instytucji kultury oraz niektOrzy radni.
22 kwietnia 2009 r. z projektem strategii zapoznano
czionkOw Zespotu ds.
bczpieczeristwa dzieci
i m/odzieZy (na
zdjcciu).
Zatolenia i kierunki
dzia/an zebranym
szczegOlowo przedstawila Barbara
Armon - kicrownik
Gminnego 0Srodka
Pomocy Spolecznej
w Kaimierzu.
We wspomnianym
kvyZej spotkaniu uczestniczyli takle kaimierscy policjanci
i kuratorzy sadowi Sadu Rejonowego w Szamotulach.
Natomiast 13 maja br. w sali Gminnego 0Srodka Kultury w
Kaimierzu w obecnoSci wOjta Wieslawa Wlodarczaka
przedstawiono ostateczna tress Strategii.
Pelna trek Strategii Rozwiazywania ProblemOw Spolecznych
(w formic projektu) dostcpna jest na naszej stronie
internetowej - www.kazmierz.pl

„Obserwator Kaknierski"
jest bezplatnym biuletynem informacyjnym
Rady i WOjta Gminy Ka-2mierz.
Redaguje Janusz StrOyk.
tel. 061129 18 065, fax 061/29 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwator@kazmierul
Naklad: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknicto: 10 maja 2009 r.
Sklad i druk: „HEMIGRAF" tel,/fax (061) 8 307 849
60-418 Poznan, ul. Pu2aka 3 (Swierczewo)
Zapraszamy i zachecamy do wspOiredagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za tress ogloszeri.

Obserwa tor KAZMIERSKI

Angielski w przedszkolach

gKAPITAt. LUDZKI
IARODOWASIRAILUA SPOINCISCI

UNIA EUROPEJSKA
EuROPEJSKI
FuNDUSZ SAOLECzN y

•.

•

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w Poznaniu wspOlnie z Gmina KaZmierz realizuje na terenie gminy projekt
pod nazwa „Angielski w przedszkolach - projekt bezplatnych zajec z jezyka angielskiego w przedszkolach, realizowany na
terenie wiejskiej gminy Kaz:mierz", w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Dzialanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, wspOlfinansowany ze SrodkOw Europejskicgo Funduszu Spoiecznego.
W ramach projektu, od marca 2009, prowadzone sa bezplatne zajecia w przedszkolach w Kaimicrzu oraz w oddzialach
przedszkolnych przy szkolach podstawowych w Gaju Wielkim i Bytyniu. Projektem zostaly objete wszystkie przedszkolaki
w wieku 3-6 lat. GlOwnym celem projektu jest wsparcie oddolnych inicjatyw edukacyjnych majacych na celu podniesienie
poziomu i wzrost atrakcyjnosci edukacji przcdszkolnej na terenie gminy Kaimierz.
Objccie wsparciem najmlodszych mieszkancOw Gminy pozwoli na unikniccie sytuacji, w ktOrej jui na najnizszym
stopniu edukacji powstaje bariera pomiedzy dzie6mi z obszarOw miejskich i wiejskich. Realizacja projektu umoZliwi dzieciom
opanowanie podstaw znajomoSci jczyka angielskiego oraz przygotujc je do dalszej edukacji szkolnej. Projekt zakiada
przeprowadzenie w 2009 roku 330 godzin z jezyka angielskiego. Zajecia odbywaja sie w grupach, 2 x w tygodniu po 30 min.

WFDKARZE PODSUMOWALI
Gminne Kok) Wcdkarskie w KaZmierzu dziala od 18 lat.
W 2008 roku skladki czlonkowskie oplacilo 368 wedkarzy, w
tym 55 nic ukokiczyko jeszcze 16 lat. Liczba czlonkOw Kola
zwiekszyla sic w 2008 roku o 19 wcdkarzy.
Organizowanie zawoclOw oraz imprez wedkarskiela
i turystycznych, dbanie o mienic pozostajace w dyspozycji
Kola to podstawowe zadania. W ubieglym roku nad stawami
przy ulicy LeSnej w Ka2rnierzu zorganizowano rOwnieZ
spotkanie emerytOw, spotkanie dla mieszkancOw Domu
Pomocy Spolecznej z Poznania, zlot mkodzieZowy oraz
kilkanaScie spotkati przy ognisku dla dzicci i mkodzieZy
z kaimierskich szköl. W 2008 roku w czerwcu nad stawami
goszczono rOwnie2 miodzie± ze szkO/ w KoleSnikach i Wersocc
na Litwie. Czlonkowie kola pamietaja nie tylko o mlodych
wedkarzach, ale take o naszych seniorach wedkarstwa, dla
ktOrych zorganizowano specjalne zawody.
Gmina w ubieglym roku przekazala 12 tys. na renowacje
stawOw. Wcdkarze zadbali o koparke i transport i udalo sie
staw przy ul. LeSnej poglebiC i wyczySciC. Brzegi stawu i teren
przylegajacy do stawu zostal wyrOwnany i zasiano trawc.
Lklato sie rOwnie2 dokoticzy6 budowe malej wiaty, wykonano
stO/ lawki (prace bezplatnie wykonal Marian KupS) oraz
wykonano nowt lawki wokOl grilla.
W ubieglym roku staw mkodzie2m,vy zarybiono karpie w ilosci
100 sztuki i Karasiami w iloSci 30 kg. Pieniadze na zakup tych
ryb pochodzily od sponsorOw, ktOrzy pragna zachowaa
anonimowoSe. Zarybiono rOwnieZ pozostale zbiorniki wodnc
bedace w administrowaniu Kola. W kwietniu Wlodzimierz
Niezielirrski zasponsorowal zakup 200 kg karasi. Zarzad
Okregu PZW na zarybienie stawOw przekazal 240 kg karpi.
Czionkowie Kola kilkakrotnie organizowali akcje sprzatania
brzegOw Zalewu Radzyny. Do Zalewu wpuszczono
w ubieglym roku lacznic 1230 kg ryb (karp, lin, sum,
szczupak, sandacz i wcgorz).
Wedkarze Kola w Kaknierzu aktywnie uczestnicza w pracach
Lokalnej Grupy Dzialania „Dolina Samy".
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 22 lutego
2009 r. uroczycie wreczono odznakc honorowa „Za
SzczegOlne Zaslugi w Rozwoju Wedkarstwa Wielkopolskiego"
wOjtowi Wieslawowi Wlodarczakowi. Srebrna odznake PZW
otrzymal Roman Graczyk. Tytut ntjlepszego wedkarza PZW
Koto w Ka2mierzu za 2008 r. przypadl Grzegorzowi Telendze.
Najlepszym juniorem zostal Dominik Telenga a najlepszym

Gerard Blaszczak. Odznaki
wedkarzem muchowym
honorowe „Za Zaslugi w Rozwoju Wedkarstwa" otrzymali
Ireneusz Stachowiak i Grzegorz Telenga a odznaki „Wzorowy
Wcdkarz Czlonek Uczestnik" Kinga Telenga i Milena
Pietrzak.
Obecnym prezesem PZW Kola Gminnego w Kaimierzu jest
Boguslaw Konieczny. Wiceprezesem do spraw sportowych
jest Dariusz Jadwilak a wiceprezesem do spraw
adm in istracyjnych - Zdzislaw Jerzyk. Skarbnikiem jest Jerzy
Musial a sekretarzem Jerzy Szymaniak. Gospodarzem jest
Ireneusz Stachowiak a mlodzieZa opiekuje sic Zenon
Pawlaczyk. W sic/ad Zarzadu wchodza rOwnie2 Marek
Banaszyk i JOzef Skotarczak. Na rzecznika dyscyplinarnego
na nastepna kadencjc wybrano Mariana Gruszke. Komisje
rewizyjna tworza, zaS: Gerard Blaszczak, Ryszard Majewski
i Grzegorz Telenga.

Zdjeciernlodych uczestniktiw zawodOw wcdkarskich o
Wtijta Grainy KaMtierz w dniu 19 kwietnia 2009 r. nad Zaleu.(,m
Radzyny.
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Z NOTATNIKA WICEPRZEWODNICZACEGO RADY POWIATU
Ostatnia sesja Rady Powiatu zakonczyla sie glosowaniem, w ktOrym Zarzaci Powiatu
Szamotulskiego otrzymal absolutorium za wykonanie bucactu w 2008 roku. Odsetck wykonania
budZetu wynosil po stronie dochodOw 101,88 °A), a po stronic wydatkOw - 93,52 %. Na wyniki to
skladaiy
wykonanie dochodOw w administracji w wysokoki 111,58 % oraz dochodOw z tytulu
udzialu w podatkach w wysokoki 111,87 %. W przypadku wydatkOw zanotowano pewnc
odstepstwa w porOwnaniu z planem, glOvvnie w dzialc rolnictwo i leSnictwo oraz transport i lacznok.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnic ocenila sprawozdanie Zarzadu z wykonania bucl±etu
w 2008 roku. Innym tematcm szeroko dyskutowanym na ostatniej sesji byla uchwa /a Rady Powiatu
dotyczaca warunkOw sprzeda2y nieruchomoki - Domu Pomocy Spolecznej w Polarowie (gm.
Wronki). Rada Powiatu podjcia uchwale w sprawie wyra2enia zgody na udziclenie bonifikaty przy
sprzcdaZy nieruchomoSci. WczeSniej Rada powolala doraZ:na Komisje, ktOra zajcla sie sprawa
sprzedaiy ww. nieruchomoki, w sklad ktOrej weszli: Zenon Galka - przcwodniczacy, Marian
Borowiec, Andrzej Fliger, Andrzej Hladki i Maciej Trabczyriski. Komisja analizowala, czy w obecnym
czasie kryzysu na rynku nicruchomoSci naleiy juZ, sprzedawaa, czy sie jeszcze wstrzymaC. , a takk
czy zostanie zagwarantowana ciaglok opieki nad osobami obecnie zamieszkujacymi w Domu Pomocy Spolecznej. Czlonkowie
Komisji szczegOlna uwage przywirrzywali do odpowiedniej prezentacji oferty sprzedaZy, zwracali uwage na przygotowanie
stosownej reklamy. Najwazniejszym zadanicm Komisji bylo zarekomendowanie Zarzadowi Powiatu warunkOw sprzedazy,
okreSlenia ceny i zasad udzielenia bonifikaty kupujacemu.
Komisja przyjc/a pierwotnie dwa warianty dotyczace ceny nieruchomoki: 1) ustalono cene w wysokoSci 8,5 min zl przy
zastosowaniu 10 % bonifikaty, 2) ustalono cene w wysokoki 8,5 min zl przy bonifikacie 20 % (ustawa dopuszcza bonifikate do
50 °A)). Przy pierwszym wariancie czlonkowie Komisji podkreSlali dobry stan techniczny obiektu, w drugim podnosili fakt, 2e
dopiero po roku od chwili sprzeda4 obiekt zostanie wydany kupujacemu. Ostatecznie Rada Powiatu przyjeia w formie
uchwaty propozycjc sprzedaZy obiektu za cene 8,5 min zl przy zastosowaniu 10 % bonifikaty. Obecnie na terenie naszej gminy
realizowana jest budowa chodnika przy ul. Konopnickiej, A niebawem rozpocznie sie pierwszy etap przebudowy i modernizacji
drogi w kierunku Tarnowa PodgOrnego. Niestety ze wzglcdu na niezbyt zrozumiale kryteria Powiat Szamotulski nie uzyskal
§rocikOw na wiakiwa realizacje tej inwestycji i bedzie to robil etapami. Chcialem zauwaiy6, ze ka2da inwcstycja realizowana
przez Powiat jest zawsze wspierana w stosownych proporcjach przez Gminy. A o dobrej wspOipracy Gminy Ka±mierz i Powiatu
Szamotulskiego niech Swiadczy fakt, 2e posiedzenie ostatniej Komisji Promocji i Rozwoju odbylo sie w Urzedzie Gminy
w Kaimierzu w obecnoki wOjta Wieslawa Wiodarczaka i Radnych Rady Gminy Ka2rnicrz•
Zenon Galka

GMINNA KOMISJA
ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
UL. KOSCIELNA 2, 64-530 KAZMIERZ
TEL. 061 29 17 997 lub 061 29 37 327
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
czynny w kaidy poniedzialek w godz. 13.00 16.00
oraz
w co drugi wtorek w godz. 16.00 19.00
(po wczeiniejszym uzgodnieniu!!!)
Udzielamy porad i oferujemy pomoc
z zakresu problemOw uzaleinieri.

INFORMACJA
Zaktad Uslug Komunalnych w Ka2mierzu informuje,
ze w przypadku nie regulowania nale2no§ci
za pobOr wody bOzie odcinal diu2nikom
doplyw wody do lokalu.
Wznowienie dostaw wody Odbiory nastapi
po uregulowaniu zaleglych platnoki
i uiszczeniu dodatkowej o0aty
w wysokoki 100,00 zl (brutto),
pokrywakcej koszty usfugi ponownego
wfaczenie do sieci wodociagowej.

DREWNO KOMINKOWE
POCIETE I POLUPANE
W OFERCIE POSIA DA MY TA KM GATUNKI, JAR:
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Konkurencyjne ceny!!
KONTA KT: tel. korn. 510 043 559 lub 603 411 331
e-mail: drewno.kominkowe@vp.pl
Kaimica. ul. Dworcowa 41

Jeszcze w maju bedzie pracownik w biurze
Lokalnej Grupy Dzialania „DOLINA SAMY"
W koricu kwietnia rozstrzygnieto konkurs na
pracownika biura Lokalnej Grupy Dzialania DOLINA
SAMY. SpoSrOd zlo2onych 6 ofert wybrano oferty Pani
Karoliny Borowczak. Siedziba stowarzyszenia zgodnie
z zawarta umowa jest lokal biurowy w swietlicy
wiejskiej w miejscowoSci Cerekwica.
LGD Dolina Samy zlo2yla w Urzedzie
Marszailcowskim wniosek o finansowanie
prowadzonej dzialalnoSci.
Najprawdopodobniej
w przyszlym roku ogloszone zostana konkursy
projektOw i nabOr wnioskOw o ich finansowanie
z dzialari r6Znicowania dziaialno§ci,
mikroprzedsiebiorczoSci oraz odnowa i rozwOj wsi.

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MLODZIEZY
18.03. — 25.03.2009 R.

Browarem oraz Szreniawe z Muzeum Rolnictwa, w ktOrym
obserwowali prace kowala, zdobili rOZnymi technikami jajka na
Wielkanoc i z bliska obejrzeli zwierzeta hodowlane - to wzbudzilo
najwickszy entuzjazm!
Mlodzi goScie i gospodarze wyiyli sic takic fizycznie
grajac pod opicka pani Anity Rutkowskiej w unihokeja, w kosza,
w pilke halowa i w tcnisa stolowego. Pan Jerzy Karwan umoZliwil
obejrzenie nowoczesnego gospodarstwa ogrodniczego v Gaju
Wielkim. Dziekujemy! Kaalego dnia m/odzieZ z obydwu szkOl
miala zapewniony obiad oraz opieke nauczycieli: ze strony
niemicckicj byli to Anja Bockman oraz Michael Haugwitz, a ze
strony polskicj Iwona Rolek, Magdalena Tarandt, Malgorzata
Wilinska, Marta Dziamska, Bolena Malinowska i Wlodzirnierz
Malinowski.
We wtorek odbylo sip w Sali Galeriowej poiegnalnc
spotkanic uczni6w szkoly niemieckicj i gimnazjalistOw oraz
opiekunOw, organizatorOw i rodzicOw goszczacych tn/odziei
z Molbcrgen. W trakeic przesyrnpatycznej goSciny (rodzice stanch
wspaniale na wysokoSci zadania, przygotowujac ogromnc
ciasta, miesa, salatck itd.!) zaprezentowaly sic zespoly wokalne
i muzyczne przygotowane przez pana Roberta Winieckiego.
Dyrektor Gimnazjum obdarowal uczniOw i opickunOw z Molbergen
upominkami - w tym oprawionym zdjeciem kaimierskiego
gimnazjum dla zaprzyjaZnionej szkoly.
Koszty pobytu wymiany czcsciowo pokrywa Fundacja
Polsko-Niemiecka Wymiana MiodzieZy, ktOra zaakceptowala
projckt gimnazjum napisany przez Bolene Malinowska i dyrektora
gimnazjum. Dyrektor Girnnazjum dziekuje wszystkim
zaangaZowanym w realizacjc NNyrniany i projektu: Rodzicom,
Nauczycielom i Pracownikom Gimnazjum oraz paint Jaroslawowi
Krawczakowi i paristwu Wicslawie i Krzysztofowi Ossowskim.
W. M.
Pozdrawiamy naszych Przyjaciel z Molbergen!
Fotoreportai znajduje sic na ostatniej stronie

21 roclzin z Gminy KaZmicrz goScilo od Srody (18 marca)
do irody (25 marca 2009 r.) 21 uczniOw szkoty niemieckiej
w Molbergcn, noszacej imic Anny Frank. Molbcrgen to miastcczko
po/oZone niedaleko Oldenburga i Cloppenburga w Dolnej
Saksonii. Bardzo czystc, ladne i nowoczcsne, otoczonc duZymi
gospodarstwami rolnymi, uprawiajacymi przede wszystkim
szparagi.
Gimnazjum przygotowalo sic bardzo starannie do roli
gospodarza wymiany, wzbogacajac wyposaZenie kuchni szlcolnej
na tyle, by mOc zrealizowac cdukacyjny projckt kulinarny,
polegajacy na wspeolnym przygotowywaniu potraw charakterystycznych dla obydwu regionOw. Pod fachowym okiem pana
Jaroslawa Krawczaka panic: Iwona Rolek, Malgorzata Filipiak
i Marta Andraszak wydaly polsko - nicmiecka „ksiaZke
kucharska" z przcpisami dla 42 uczniOw obydwu szkOl oraz dla
opiekunOw ze strony nicmicckiej i polskicj. Najprzyjemnicjszy byl
koneowy etap kazdego dnia, czyli degustacja potraw: znikaly
blyskawicznie, co Swiadczy najlepiej o ich walorach smakowych
i talentach kulinarnych uczniOw. Poczatck pobytu niemicckich
GoSci to wizyta u gospodarza Gminy Wieslawa Wlodarczaka, ktOry
przedstawil pokrOtce Gminc KaZmierz i Zyczyl goSciom
przyjemnego pobytu na goScinnej Zicmi Kaimierskicj. Obdarowal
goSci publikacja o wojewOdztwie wielkopolskim i sam otrzymal
podarunek od nicmieckich
Pobyt zaplanowano i zrealizowano bardzo starannie
z troska o to, by uczniowic niemieccy i gimnazjaliSci clobrze sip
bawili, by sic wzajemnie poznali oraz zwiedzili to, co w okolicy
najcickawsze: Zamek GOrkOw i Basztc Halszki w Szamotulach,
kregielnie w Tarnowic PodgOrnym, zamck w KOrniku i palac
w Rogalinic, slynne Deby Rogalifiskie, Poznan z Ostrowem
Tumskim, Rat uszem i koziolkami, Fara, Starym Rynkicm, Starym
._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..
Zglosie utratc dowodu osobistego w urzedzic grainy celem
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unicwaZnienia i zloZye wniosek o wydanie nowego
dokumentu. Osoba, ktOra utracila dowcid osobisty,
jest obowiazana niezwlocznie zawiadomie o tym
ChM najcenniejszy
1 System
najbliiszy organ Gminy lub wla gciwq ze wzgledu na
slant- SWOill DOKUMENTY
miejsce pobytu polskq placOwke konsularna.
toisamaid ZASTRZEIONE
Organy to wydaja zaswiadczenie o utracie dowodu
osobistego, waine do czasu wydania nowego
dokumentu, oraz powiadamiajq o tym organ, ktOry
Utraciiei dokumenty?
wydal dowOd osobisty, w celu uniewainienia
Nie ryzykuj! Zastrzei je w Banku!
dokumentu.
System DOKUMENTY ZASTRZEZONE chroni osoby, kteire
Gdzie i jak zastrzegae?
utracily swoje dokumenty toisamo g ci. Ogranicza moiliwogci
\V kaalcj placOwcc swojego Banku.
ich peliniejszego wykorzystania do celew przestepczych
JeZeli ktoS nie posiada rachunku bankowego, powinicn
popelnianych w imieniu i na szkode osoby, ktOra dokumenty
uciae sic do Banku przyjmujacego zastrzcZcnia take od
utracila.
0561) nie bedacych Klientami dancgo Banku.
Tylko w 2008 r. Policja zanotowala ponad 19 tysiccy przypaclkOw
Jakie rodzaje dokumentem naleiy zastrzegad?
poslugiwania sic dokumentami innej osoby i ponad 30 tysiccy
Wszystkic dokumenty potwierdzajacc toZsitinoSe. Najwazniejsze
przypadkOw podrabiania dokumentOw toZsamoSci. W tym samym
z nich to: dowOd osobisty (rOwnieZ tytnczasowy), paszport, prawo
czasie w Bankach odnotowano ponad 12 tys. prOb dokonania
ksiaZeczka wojskowa, ksiazkowa marynarska, dowOcl
jazdy,
oszustw z uzyciem skradzionych lub podrobionych dokumentOw
rejestracyjny, karty platnicze.
na ogOlna kwote ponad 320 min. zlotych. KaZdcgo dnia przestepcy
podejmuja kilkadziesiat prOb posluzenia sic cudzym
„DOKUMENTY ZASTRZEZONE", to system o bardzo cluZym
dolcir mcntent, przy rOZnego rodzajti Iransakcjach.
zasiegu dzialania. ZastrzeZenia przyjmowane sa w kilkunastu
Skradzione dokumenty wykorzystywane sq m. in. do:
tysiacach placOwek bankowych. Informacja wskazujaca, Ze
wyludzania pozyczki,
dokument jest zastrzeZony, a tym samym powinien bye
wynajecia mieszkania lub pokoju hotelowcgo w celu
zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia sic we wszystkich
kradzieZy wyposaZenia czy unikania oplat,
placewkach w czasie niema I rzcczywistynt.
kradzie±y wypoZyczonego samochodu i innych
Opreocz wszystkich bankew korzystaj4 z niego takie
przedmiotOw,
operatorzy telefonii komerkowych, Poczta Polska i szereg
zakladania fikcyjnych firm do wyludzania kredylOw,
innych UczestnikOw. Dokumenty moga, sprawdzae takie
zwrotu podatkOw.
notariusze, hotele, wypoiyczalnie czy agencje pogrednictwa

Co robie w przypadku utraty dokumenterw?

Natyclun last zastrzec j • w Systemic DOKUMENTY
ZASTRZEZONE.
Powiadomic Polic. le (wle utracono je w wynikti kradziey).

wynajmu.
Wiccej informacji na www.dokumentyzastrzezone.pl

OBRZEDY I ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Grubo przed 16.00 to Niedziele Palmowq przed Gminnyrn
0Srodkiem Kultury w KaZmierzu zagrala Wielkopolska Kapela
Ludowa „Zbqszyniacy" - zapraszajqc przechodniciw na „Pokaz
Tradycji Wielkanocnych". Pomysiodawca irnprezy dyrektor GOKu Piotr Pospieszny, zaprosil do wspOlpracy dzieci ze Szkoly
Podstawowej w Kotmierzu pod kierunkiem Doroty Wojtas onlz
mlodzieZ gimnazjalnq pod kierunkiem Anny Bronze.
W pierwszej czeSci imprezy przygotowanej przez gimnazjalistow
dominowaly utspOlczesne elementy. Nie obyto sic bez komicznych
scen i ZartOur w stylu prezenterki telewizyjnej - Kazimiery Szczuki.
W drugiej czeci dzieci przedstawity tradycyjne sceny i obrzcdy
z Zycia wsi, z gwarowymi wstawkami przygotowanymi przez
Martyne Skarupc - uczennice Szkoly Podstawowej w KaZtnierzu.
W przerwach przygrywol kapela, a po zakoficzeniu popisow
scenicznych dyrektor Piotr Pospieszny zaprosil wszystkich
uczestnikOw na slodki wielkanocny poczestunek.
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Panstwo Leokadia i Franciszek Kanclulowie z Ka2mierza
(dawni mieszkancy Witkowic) w bie±acym roku obchodza
jubileusz 60-lecia po2ycia malefiskiego. Z tej okazji
Jubilatom najserdeczniejsze zyczenia przekazal
osobiScie wOjt Wieslaw Wlodarczak w asyScie kicrownika
USC Lucyny Gawlowskiej i soltysa wsi Piotra
Fortuniaka.

W miesiacu marcu br. pani Franciszka Sicnkiewicz
z Gaju Wielkicgo obchodzila swoje 90 urodziny. Zyczenia
pani Franciszka odebrata nie tylko od najbli±szych.
Bukiet kwiatOIA, osobiScie wrcczyl take wOjt Wieslaw
Wlodarczak.

Maluchy z Halabala w Wielkiej Brytanii
W karnierskim przedszkolu nawet 3-latki ucza sic j. angielskiego
i zdobywaja wicdze o krajach anglojezycznych. Swoje dotychczas zgromadzone
wiadomoSci jak i zdolnoSci artystyczne mogly zaprezentowad podczas kolejnego,
zorganizowanego 3. kwietnia przedstawicnia pt. „Halabala w Wiclkiej Brytanii".
Maluchy wcielily sic w slawne brytyjskie postacie. Na scenie zobaczyd mogliSmy
m.in. goScia ze Szkocji, pilkarza z klubu Manchester United, zespO/ Spice Girls,
krOlowa El2biete II oraz bohatera brytyjskiej bajki - Boba Budowniczcgo.
Najwicksza przyjemno§d sprawialo artystom wsiadanie do angielskiego
„pictrowego autobusu", dzicki ktOremu mogliSmy wszyscy dotrzed do
krOlewskiego palacu. Oryginalny glos Big Bena, przypomnial nam oczywiScie
ktOra byla godzina. Wszystkie przedszkolaki zywo uczestniczyly
w przedstawieniu Spiewajac znane piosenki w j. angielskim. ZarOwno widownia
jak i artySci spisali sic bardzo dziclnie. W nagrode za aktywny udzial w zabawic,
dzieci otrzymaly slodki poczestunek - tradycyjnc ciasteczka maslane.
Wystcp ten byl ostatnim z cyklu przedstawien, majacych na celu
zapoznanie dzieci z tradycjami i kultura panstw Unii Europejskiej. Kacly z siedmiu odclzialOw przedszkolnych zaprezentowat
w spos6b oryginalny wybrane przez wychowawce panstwo. Tym samym
przedszkolaki odwiedzily Hiszpanic (grupa „WiewiOrki"), Francjc (grupa Bardzo dziekujemy rodzicom dzieci 3-letnich
za pomoc w przygotowaniu przebran
Borsuczki"), Niemcy (grupa „Sdvki"), W/ochy (grupa „KrOliczki"), Czechy
zaangaiowanie w przygotowanie
(grupa „WrObelki"), Wielka Brytanic (grupa „Misie").
przedstawienia.
Karolina Pielucha
I

ZAJACZEK W PRZEDSZKOLU
Dnia 03.04.09 o godz. 12.15 dwie grupy przedszkolne: „WrObelki"
i „WiewiOrki" zaprosily swoich niepetnosprawnych przyjacidl na spotkanie
z „Wielkanocnym Zajaczkiem". Po krOtkim powitaniu dzieci z grupy „WrObelkOw"
poprosily swoich goSci o obejrzenie przedstawienia teatralnego pt.: „Wiosna".
Nastepnie „WiewiOrki" zaSpiewaly
piosenke pt.: „Wiosna tun, tun",
a dziewczynki z tej grupy zatanczyky
taniec z chustami laczac
jednoczesnie gorace meksykarlskie
rytmy. W clalszej czcsci spotkania
przedszkolaki pornogly zaproszonym
goSciom poszukad pozostawione
przez Zajaca prezenty, ktOre po szybkim odnalezieniu wrcczyly swoim kolegom.
Nie obylo sic ten bez slodkiego poczcstunku - smaczne rogaliki, ktOrc upiekly
przedszkolne kucharki. Po zloieniu Swiatecznych 4ezen przyszla pora na
poegnanic naszych go§ci.
Organizatorzy spotkania skladajq serdeczne podziekowania sponsorom
éwieftecznych paczek dla dzieci „Chata Polska" w Kaimierzu, sklep ABC...
p. Halaszkiewicz.
J.B. I.P.
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Sprawdi, czy Twoje picie jest bezpieczne
Gmina Katmierz, jest jedna z blisko 1400 samorzadOw, ktOre wyrazily chee udzialu
w ogOlnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacy jnej „Sprawdt, czy Twoje picie jest bezpieczne".
Uroczysta inauguracja odbyta sic 7 kwietnia 2009 r. w Sejmie Rzeczpospolitcj Polskiej. Organizatorem
kampanii jest Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problem:Au Alkoholowych. Przedsiewzicciu patronuje
m.in. Senat RP, Biuro Swiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Komenda GlOwna Policji oraz Kolegium
Lekarzy Rodzinnych. Wlaczajac sic w kampanic chcemy zachecic katclego mieszkanca do oceny wlasnego
modelu konsumowania alkoholu. Chcemy jednoczeSnie ostrzec przed zagroteniami, jakie moo bye
powiazane z utywaniem alkoholu. Chcemy takte przekazan jak najszerszej grupic ()sell) informacje, jak
przeliczae iloSa wypijanego alkoholu i jak nie przekraczac granicy picia o niskim ryzyku szkOd.
Kampania jest adresowana do doroslych konsumentOw alkoholu. Jej cclem jest ograniczenie
liczby osob pijacych ryzykownie i szkodliwie. Z badan przeprowadzonych przez PARPA wynika,
populacja osOb pijacych ryzykownie i szkodliwic ksztaltuje sic w Polsce na poziomie okolo 4 min i jest tym
samym ponad czterokrotnie wieksza od populacji osOb uzaletnionych do alkoholu (szacowana na okolo
860 tys. osOb). Z badati Swiatowej organizacji zdrowia wynika, ze alkohol jest trzccim czynnikiem ryzyka
powodujacyrn choroby i zgony ludzi (po nadciSnieniu i papierosach). Badania COBOS z 2008 roku
pokazuja, to w spoleczenstwic funkcjonujc stereotyp dotyczacy piwa, jako najmniej szkodliwego alkoholu.
Tymczasem wypijajac butelkc piwa (0,5 1), 2 lampki win g (200 ml) lub 2 kicliszki wOdki (60 ml)
wprowadzamy do organizmu taka sama iloSe alkoholu etylowego, ktOra u zdrowego metczyzny o wadze 80
kg (krOtko po wypiciu stetenie alkoholu we kny i ksztaltuje sic
na poziomie 0,5 promila) jest rozkladana przez blisko 4 godziny.
22 kwietnia w sail sesyjnej Urzedu Gminy
w Katmierzu zorganizowano konferencjc poSwiccona
ogOlnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawcit,
czy Twoje picie jest bezpieczne". W spotkaniu informacyjnoszkoleniowym uczestniczyli pracownicy socjalni, dyrektorzy
szkOl, micjscowi policjanci, pedagodzy, kuratorzy sadowi oraz
czlonkowie Gminncj Komisji Rozwiazywania ProblcrnOw
Alkoholowych. Moderatorem spotkania by/ Janusz Strôtyk
dyrektor Gminnego Zespolu 01:;wiatowego w Katmierzu.
W wiclu micjscach na terenie Kattnierza pojawily sic
jut plakaty informujace o kampanii (na zdjcciu). W punktach,
gdzie sprzedawany jest alkohol pojawily sic tak2e ulotki
informacyjne (w tym: testy AUDIT i niezwykle konkretne
informatory dla kierowc6w).
Wiecej informacji na tcmat kampanii uzyskae
mozna u Ambasadora Kampanii Janusza StrOtyka - tel.
061 29 18 065 oraz u pracownikOw socjalnych Gminnego
0§rodka Pommy Spolecznej w Kaimierzu i u czlonkow G minhej
Komisji Rozwiazywania ProblernOw Alkoholowych w
Katmierzu. Zachccamy rOwniet do odwiedzenia strony
internetowej www.wyhamujwpore.p l oraz www.niebotak.pl
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Dzieri hiszpariski w przedszkolu.

Dnia 10.03.09. najstarsza grupa przedszkolna - „Wiewieorki" miala zaszczyt zaprezentowae Hiszpanic - kraj naletacy do Unii
w sali „WiewiOrek", aby obcjrzeO wystep 6 Europejskiej. Punktualnie o godzinie 10.00 wszystkie grupy przedszkolne zebraly sic
Podezas
latkOw, ktOrzy przygotowywali swoj program jeszcze przed fcriami
wystepu dzieci mialy okazjc przedstawie swojc osiagniccia przcd koletankami
i kolegami z innych grup. CaloSe przedstawicnia poprowadzili: Mateuszek Streityk oraz
Dawidek Walkowiak.
Nic sposa przedstawiae Hiszpanii bez flamenco oraz paso doble. Tc tance dzieci
wykonaly bezblednie. OprOcz tego byla walka Torreadora z bykiem, piosenka
o hiszpanskiej gitarze oraz prezentacja popularnych hiszpariskich potraw.
Przcdstawienie wszystkim hardzo sic podobato, a zwlaszeza gorace hiszpa aside t-ytmy.
Wychowawcy grupy skladajq serdeczne podzigkowania wszystkim rodzicom,
a zwlaszcza rodzicom dziewczynek za przygotowanie wspanialych sukienek.
Dzigki Waszej pomocy kochani rodzice, nasz wystgp okazat sig prawdziwym
czarnych
hitem. Osobne podzigkowania sktadamy pani H. Zbarai za uszycie
kwiatOw,
niezbgdnych
w
projekcie
edukacyjnym,
pani
i czerwonych
za sfilmowanie
A. Kornatowskiej za spinki do wlosenv, pani E. Fronczak
naszego przedsigwziecia.

IP

Nieselektywnej zbiOrce m6wimy NIE

Pornimo \vielokrotnych apcli i pr(iSb w sprawie Maciwego korzystania z pojemnikOw do selektywnej zbiOrki niektOrych
todzajOw odpadOw obserwujemy postepujace pogarszanie sytuacji. Mieszkancy coraz rzadziej rzetelnie segreguja szklo i butelki
lastikowe PET (po napojach) przed ich wrzucenicm do ustawionych pojemnikOw,
nierzadko tet pozostawiaja butelki obok pojem nikOw. Nieusprawiedliwionym
zachowaniem jest pozostawianie przy pojemnikach wszelkich innych odpadOw przy
pojemnikach pomimo, tc nie nadaja sic one do powtOrnego przcrobu razem z PET bad
szklem opakowaniowym. Pojemniki nit sa przeznaczone do gromadzcnia szkla
okiennego plaskiego a jedynie wrzucamy do nich butclki i sloje tj. szklo opakowaniowc.
Przypominamy tet, to pojemniki siatkowe do plastiku PET sluta do butclek po
napojach z tworzywa PET. Nic wrzucamy tam mebli ogrodowych, opakowati
gospodarczych, opakowan po chemii i kosmctykach, itp.
Niestety w ostatnim czasie takte Policja karala naszych mieszkancOw za zagrniecanie.
Uwatamy, to takie przypadki nie powinny miee micjsca.
Apelujemy o rzctelnosd w segregacji. W przypadku utrzymywania sic tak zlego stanu
rzeczy pojemniki publicznej zbiOrki selektywnej odpadOw zostana zlikwidowanc
a mieszkaricom udostepnimy jeden dozorowany punkt przyjrnowania opakowan ze
szkla i PET na terenie ZUK w Kaimierzu.
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AKCJA „CHOINKI NADZIEI"
17 grudnia 2008r. nadszedt final przygotowari bytyriskich szeSciolatkOw w ramach akcji Choinki Nadziei, ktOrej pomyslodawca jest
Fundacja Ekologiczna ARKA. Tego dnia czckala nas wielka wyprawa do Domu Opieki Spotecznej w Chojnic. Chojno oddalone jest od
Bytynia o 40km. DotarliSmy tam dzieki Dyrektorowi Gminnego Zespolu 0Swiatowego - panu Januszowi StrOZykowi, ktriry umoZliwit
nam bezpiatny kurs autobusem, za co serdecznie dziekujerny! Sama jazda byla dla naszych „zerOwkowiczOw" wielka atrakcja. Dzieci
pokazaly przcdstawienic na motywach baSni Andersena ..Dziewczynka z zapatkami" ale z dobrym, optymistycznym zakoriczeniem.

Mieszkancy przyjeli nas bardzo cieplo i trema szybko minela. Chetnie
piewali z nami kolecly. Na zakoriczenie mall aktorzy rozdali
wszystkim oplatki i obrazki oraz zioZyli
czenia.PodarowatiSmy riiwnie± choinke przystrojona oalobami wykonanymi przez dzieci,
ktOra byla czeScia naszej scenografii. Po swietach mieszkaticy DPS-u beda mogli posadzk: drzewko przed domem na pamiatke
naszych odwiedzin. Swierk podarowal pan Grzegorz Tomaszcwski. Serdecznic dziekujemy!
ZostaliSmy wspaniale ugoszczeni. Otrzymali§my podziekowania i obrazek, ktOry zawiesili§my w naszej sali. Po wystepie byla zabawa
w basenie z kulkami i slodki poczestunek. To byl wspanialy dzien. My§le, Ze skorzystaliSmy wszyscy: dzieci oraz mieszkaricy
i pracownicy DPS-u. WynieSli
my wide radoSci i wraZliwcAci. Byla to ju2 druga akcja Fundacji Arka, w ktOrej brala udzial grupa „0"
z OcklzialOw Przedszkolnych przy SP w Bytyniu. W listopadzie braliSmy udzial w Dniu Czystego Powietrza. Przygotowali§my rriwnieZ
przectstawienie o tematyce ekologicznej w Dniu Sprzatania 8wiata,
zbieramy puszki aluminiowe, zuZyte bateric i uczymy sie
segregmvad odpady.
g

Zy

g

Monika Borkowska - wychowawca grupy „O"

SPOTKANIE Z PYRKIEM
22 kwietnia 2009 do Szkoly Podstawowej w Gaju Wielkim przyjechal diugo
oczekiwany Pyrek - policyjna maskotka Wielkopolski. Dzieci szczegOlnie
przygotowywaly sie do tego spotkania. Podopieczni z odclzialu przedszkolnego
nauczyli sic wierszy oraz piosenek o ruchu drogowym i z ogromna
przyjemno§cia zabawiali wspanialego goscia. Przed wystepami Policjant
z Szamotul przeprowadzii z dziecmi pogadanke na temat bezpieczetistwa na
ulicach, osicdlowych drogach, zachowania wobec nieznajomych. Policjant byl
zaskoczony znajomoscia zasad bezpieczenstwa, jaka prezentowali uczniowic
naszej szkoly. To cila nas bardzo wazne, bo przecie'2 mieszkamy w bliskim
otoczeniu bardzo ruchliwej dr ogi.Najprzyjemniejszym momentem byla zabawa
z Pyrkiem i pozostalymi przedstawicielami policji, oraz uwiecznienie
wspOlnego spotkania na zdjeciu. Dziekujcmy za przyjazd i zapraszamy
ponownie.
Danuta Luczak - Szkoia Podstawowa w Gaju Wielkim
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Podczas I Wielkopolskiego Konkurs
Koszy W ielkanocnych kosz
przygotowany przez Krystyne Wolkiewicz
z Pierska zostal wyrtiZniony.
Na wspomniany Konkurs dzieci (grupa
malych artystOw Mate KrOliczki
i Wesote Zajaczki, w skladzic: Wiktoria,
Wiktor, Zuzanna i Zofia Kamza
z Wierzchaczewa oraz Wiktoria
Aciamczak i Serafin Wolkiewicz
z Pierska) przygotowaty swOj kosz, ktOry
zostal rOwniez' wyrOZniony.
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W dniu 22 kwietnia br. obchodzono Swiatowy Dzieci
Ziemi. Do akcji wiuczyli sic reauniei uczniowie Szkoiy
Podstawowej w Kaimierzu, ktOrzy na rece wOjta
Wieslawa Wlodarczaka przekazali petycjc w sprawie
ochrony naszej planety. Uczniowie postulujci o podjecie
dzialan majocych nakioni6 i zmotywowac wszystkich
mieszkaricOw gminy do lepszej segregacji smieci. Dzieci i
mlodziei zaniepokojonajest rOwniei rosnqca liczbo tzw.
dzikich wysypisk smieci. Postulowano takie
o zorganizowante Mobilnego Punktu Zbierania OdpadOw
Problemowych i zorganizowanie zbiOrki odpadOw
wielkogabarytowych.

Jak powstal i dziala klub pilkarski
w Gaju Wielkim
Kilka lat temu zrodzil sic pornyst utworzenia klubu
pilkarskiego w malej miejscowoki pod Poznaniem, czyli
w Gaju Wielkim. W 2000 roku zebrala sic grupka zapalericOw
i zglosili oficjalnie klub do rozgrywek w Wielkopolskim
Zwiazku Pi/ki NoZnej pod nazwa „Czerwoni Gaj Wielki".
Mecze rozgrywalismy na boisku w Gaju Wielkim przy licznie
zgromadzonej publicznoki. Poczat ki byly cieZkie, gdy2jak sic
okazalo w pierwszym sezonie byli§my chlopcami do bicia,
a pierwszy wynik byl imponujqcy, bo przegraliSmy 12-0.
Debiut nie wypad/ zbyt okazale, ale grali§my nie byte z kim,
gdy2 w druZynie Poznan 2000, graly niedawne gwiazdy
Lecha: Pachelski czy Niewiadomski. Tak czy inaczej pierwszy
sezon zakonczyMmy na ostatnim miejscu z duZym bagaiem
straconych bramek.
I Z kaidym rokiem nasza gra wygladala lepiej,
nauczyli§my sic wygrywad, a poraZki przyjmowad jako dobra
lekcje gry w pilkc noZna. W kolejnym sezonie 2001/2002
zajeMmy ju2 8 miejsce, w nastcpnym 2002/2003 bylo
jeszcze lepiej, gdy2 na 13 druZyn grajacych w naszej grupie
zajelismy 4 miejsce gromadzqc 41 punktOw. Niestety latem
w 2003 roku poprzez zamieszanie i nieporozumienia w klubie
zostaly zgloszone 2 druZyny do rozgrywek w sezonie
2003/2004 i to spowodowalo, ie juZ w kolejnym roku na
bazie pierwszej ciruiyny powstal nowy klub pod nazwa Klub
Sportowy Gaj Wielki. Tu mo±na jcszcze nadmienid,
I druZyna zajcla w swojej grupie 5 miejsce, a II druZyna
ostatnie rozgrywajac tylko kilka meczy w rudzie jesiennej, po
czym zostala wycofana z rozgrywek.
Z perspektywy kilku ostatnich lat, clecyzje
o powstaniu klubu pod inna nazwa moZna jak najbardziej
uznad za trafna, poniewa2 w druZynie pozostali i rOwnie2
dolaczyli ludzie, ktOiym alecydowanie zaleZalo i zaleZy na
tym, aby grad i bawia sic pilka co niedziele. Pod nowq nazwa
klub w sezonie 2004/2005 zajal 9 miejsce, ale i tak dobrze,
w ogOle gralig my. W 2005 roku do kolejnych rozgrywek
przystapilimy, jak co roku z duZymi nadzicjami, ale teZ
i z obawami, poniewaZ ze wzgledOw licencyjnych boisko
w Gaju Wielkim nie zostalo dopuszczone do rozgrywek i swoje
mecze dzieki pomocy Urzcdu Gminy KaZmierz zaczeliSmy
rozgrywaé na boisku w Bytyniu. Sezon 2005/2006 w naszym
wykonaniu byl calkiem dobry, gdy2 zajcliSmy 4 miejsce
(tracac do II miejsca 1 punkt). Dodatkowo na naszym nowym
boisku w Bytyniu nie przegrali§my w calym sezonie meczu.
Niestety zmuszeni wymogami licencyjnymi do przeniesienia

Paszporty znOw w Szamotulach

Zapraszamy MieszkaricOw Powiatu Szamotulskiego oraz oSciennych
do korzystania z ustug Terenowego Punktu Paszportowego, ktOry
w dniu 1 kwietnia hr. rozpoczal dzialalnoSe w Szamotulach, przy ulicy
Wojska Polskiego I (w budynku Powiatowego Urzedu Pracy, na
parterze). Terenowy Punkt. Paszportowy zostal otwarty dzicki
staraniom Powiatu Szamotulskiego oraz przychylnoSci
Wielkopolskiego Urzedu Wojew&lzkiego. Powiat Szamotulski
nieodplatnic udzielil pomieszczen, wyposaZyl je, bedzie te2
partycypowal w utrzymaniu Punktu. ZaangaZowanie to jest
odpowiedzia na liczne sygnaly od MieszkancOw, dla ktOrych
dokonywanie wszelkich czynno§ci zwiazanych z paszportami
w Poznaniu, bylo powaZnym utrudnieniem.
W Terenowym Punkcie Paszportowym znajduja sic dwa stanowiska,
w ktOrych zaiatwiaCt bcdzie moZna wszelkie sprawy zwiazane ze
skladaniem wnioskON.v i odbiorem paszportu biometrycznego. Biuro
czynne bcdzic w poniedzialki w godzinach 8.30 -15.30 oraz
w pozostak dni powszednie od 8.00 do 15.00 - tel. (0-61) 29-25-546.
I formacje dotyczace wymaganych dokumentOw oraz wzory
wnioskOw sa dostcpnc na stronach internetowych
www.poznan.uw.gov.pl tub www.mswia.gov.pl

swoich mcczOw do Bytynia, stracili§my wielu kibicOw z Gaju
Wielkiego, ktOrzy tak zywiolowo i licznie clopingowali nas
zawsze na meczach rozgrywanych w Gaju Wielkim, a ze
wzglcdu na odleglok nie zawsze mogli dojechad do Bytynia.
W sezonie 2006/2007 dalej gramy, wygrywajac
i przegrywajac 9 meczy oraz 2 remisujac. Po zdobyciu 29
punktOw zajmujemy 6
miejsce w rozgrywkach
klasy B. Kolejny sezon
2007 / 2008 jest
jednym z gorszych
sezonOw w ostatnich
la-tach gry naszego
zespolu.
W pewien sposOb
rcorganizacja rozgrywek B klasy
spowodowala, is
dostali§my sic do
grupy tzw. poznanskiej, w ktO-rej graja zdecy-dowanie lepsze zespoly
zar6wno pod wzgledem sportowym jak
i organizacyjnym.
Ale na slabsze wyniki mialo teZ wplyw odejscie kilku do tej
pory podstawowych zawodnikON.v. Co by jednak nie mOwid,
zajmujac w tym sezonie przed ostatnie miejsce i tak
potrafiliSmy sic dobrze bawid na ka2dym meczu. Kolejny rok
rozrywkowy zaczelikny ju2 znacznie lepiej, poniewaZ jesienia
przcgrali§my tylko jeden mecz, zajmujemy przyzwoite
miejsce i mamy nadziejc, ie wiosna 2009 rOwnieZ bcdzie
dobra. Wa2na data, IctOra nalcZy odnotowad w historii
dzialania naszego klubu jest sierpieti 2008 roku, gdyZ wtedy
ruszyla nasza oficjalna klubowa strona internetowa pod
adresem: www.ksgajwiclki.pl . Ponadto naleZy podkreMid, ie
we wszystkich tych latach jak dziala nasz klub przewinclo sic
wielu ludzi sluZqcych pomocy jak i zawodnikOw, ktOrzy
niekiedy zagrali tylko 1 lub 2 mecze, ale sa i te2 tacy, ktOrzy
graja od samego poczqtku lub tez juZ kilka sezonOw. W B
klasie graja rOine druZyny, takie ktOre zagraja jeden sezon
i awansuja do wyZszych klas rozgrywkowych, ale sq i takie jak
nasza, grajac od kilku sezonOw i zapewne grad bcdzicmy
dalej. Nam gra w pilkc noZna sprawia wiele przyjemnoki
i zadowolenia, jest niekiedy tci nerwowo, ale wszyscy od kilku
lat jesteS• my z soba i z naszym klubem na dobre i na zle. Oby
tak dalej, a za rok jak dobrze pOjdzie to bcdziemy obchodzid
swoj pierwszy jubileusz. I to jaki??? 10-lecie klubu z Gaju
Wielk leg°.

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce - Szamotuly, 6 maja 2009 r.

W strugach deszczu i przejmujacyrn zimnie uczniowie naszego gimnazjurn przystqpili do rywalizacji w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu
Szamotulskiego w Lekkiej Atletyce. Mimo iZ wystartowato 13 dziewczqt i 7 chlopcOw przywie2li grny deszcz medali.
Najbardziej wartoAciowe wyniki wywalczyli:
1 miejsce - Jagoda Kaczmarek -100 m - 13,37s
1 miejsce - Marcin Wasilewski- kula - I I ,72 m
II miejsce - Gororiska, Lachowicz Kaczmarek, Telenga - sztafeta szwedzka 2:51,58 s
miejsce - Piechota, Robakowski, Dawidowski, Krych - sztafeta szwedzka 2:28,53 s
II miejsce - Michal Krawczak - 2000m - 6:49,55 s RS
III miejsce - Monika Lachowicz - 300 m - 50,33 s RS
III miejsce - Bartosz Wierzbicki- kula - 11,64 m
III miejsce - Mikotaj Dawidowski -100 m - 12,56 s
Wszystkie wyiej wymienione osoby oprOcz medali otrzymali kwalifikacje na final rejonowy, ktOry odbedzie sic na Olimpii w Poznaniu. Michat
Krawczak i Monika Lachowicz poprawili rekordy szkoly. OprOcz doskonalych wynikOw pozostali zawodnicy zaprezentowali d ohm .forme mimo
tak niesprzyjajgcej awry. Gratulujemy wynikOw i 2yczymy dalszych sukcesOw.

Anita Rutkowska
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NASZA BIBLIOTEKA - Projekt: „Od autora do aktora"
Realizowany ze SrodkOw Ministra Kultury i Dzicclzictwa Narodowego projckt dobiegl konca.
Uczestniczac w kolejnych spotkaniach uczniowic klas III i IV szkOl podstawowych naszej gminy
poszerzali swoja wiedzc na tcmat etapOw powstawania ksia±ki, rozwijali twOrczc mySlenie, a take
dobrze sic bawili. Kaide spotkanie mialo swOj klimat i rOtnilo sic od pozostalych.
19 marca uczniowie brali udzial w warsztatach papierniczych, podczas ktOrych dowiedzieli sic co niceo
o historii papieru, a nastepnie pracowali w grupach przy trzech stanowiskach. W ten spos6b, w trakcie
godziny kaZdy uczen tworzyl papier z masy papierniczej, stawial pieczce lakowa, pisal gcsim piOrem oraz
barwil kartkc papieru. Swoimi pracami dzieci mogly pochwalie sic rodzinic bo zabieraly je do domu.
3 kwictnia dzieci spotkaly sic z ilustratorem i pisarzem - Wojcicchcm Kolyszko i towarzyszaca Mu
dovanka Tomaszewska, ktOra jest rOwnie2 autorka ksia2ek dla dzieci. Zapoznali Oni uczniOw
z fragmentami swoich utwor61,v oraz tajnikami pracy ilustratora i pisarza. Namawiali dzieci, by
uwierzyty w site wyobra2ni. Wyjavvili uczcstnikom spotkania, ze czcsto z jednej strony pojawia sic
najpierw pomyst na tress ksiatki, a potem tworzy sic ilustracje. Bywa te2 tak, ze pojawia sic jakaS
postal w ilustracji, a tworzy sic wok61 Mc ,' historic. Dzieci zachecone przez goSci, pracowicie rysowaty i ukladaly do ilustracji opowiadania.
2e pomys/Ow im nic brakowalo, a byly one bardzo cickawc i czcsto zaskakujace.
Okazalo
15 i 16 kwietnia po raz kolejny Biblioteka zaprosita uezniOw klas III i IV do sali kinowcj w Ka±mierzu. Tym razcm zorganizowata dla nich
spotkanic autorskie z Kazimierzem Szymeczko. Pan Szymeczko chetnic i barwnie odpowiadal na licznc pytania dzieci, dotyczace jego pracy
pisarskiej, pomyslON,v na ksiatki, Zycia osobistego, zaintercsowan itd. Opowiadal lub czytat fragmenty swoich opowiadari i historyjek,
ubanviajac jc takimi rekwizytami jak: dzwoniacy budzik, punk (lub kto woli Indianin) wykonany z nadmuchancj rckawiczki. Przy pisaniu
autograf6w rOwnie2 nie brakowalo cickawych komentarzy pisarza, ktOre rozbawialy dzieci. A o tym, 2e. Kazimierz Szymeczko rozbudzil
zainteresowanie dzieci Jego ksiaikami, Swiadczy fakt, i2 sporo czytelnikOw ju2 tego samego dnia i nastcpnego przychodzilo je wypoZyczad .
Spotkania te z pcwnoScia pomogly uczniom w realizacji kolcjnego punktu projektu. Tc dzieci, ktOre mialy ciekawy pomyst i ochote, mogly
wziae udzial w konkursie na najciekawsza ksiaike wtasnego autorstwa. W konkursic uczestniczylo w sumie 26 uczni6w, w wplynclo 21 prac.
ksie2niezka, ksiaZe. Biomc pod uwage tress, ilustracje, starannoSe
W wickszoSci bohaterami sa zwierzcta - psy, koty, ale tak2e pi/1<a,
wykonania ksiaZeczki, jury przyznalo 3 glOwne nagrody oraz 3 wyrOZnienia:
I miejsce - Klaudia Wojciechowska (szkola podstawowa w Sokolnikach Wiclkich) - Misiowa historia
II micjscc - Kinga Skowronska (szkota podstawowa w Bytyniu) - Zaczarowana ksie2niczka
III miejsce - Anna Napierala i Agnieszka Team (szkola podstawowa w Ka±mierzu) - Wielka podr62Fafika i Czarnulki.
Wyr62nienia: Magdalena Grabowska (szkola podstawowa w Sokolnikach Wiclkich) - Koci Zywot, Bartosz ,Jasiak (szkota podstawowa
w Bytyniu) - Pilka, Dominika Swiergiel, Lukasz Skwicrzyriski, Daniel Projs, Joanna Napierala (szkota podstawowa w Gaju Wielkim) - Kotck
i babcia. Finalowym spotkanicm projcktu byl spektakl: „Och, Emil!" w wykonaniu aktorOw poznariskiego Tcatru Animacji. Podczas
godzinnego spektaklu widzowie mogli obejrzed perypetic nicsforncgo Emila, ktOry z pewnoScia jest takim dzicckiem jak wickszoSe z nich. Mogli
takie utozsamiad sic z Emilem Szybkobiegaczcm, Emilem - PodrO2nikiem, Emilem - Wszystkozjadaczem, Emilem - Lekarzem... Z pcwnoScia
urzekla wszystkich piekna scenografia - doro2ka, magiczny „rentgen" przcSwictlajacy wnctrze Emila w poszukiwaniu potknictej przez niego
monety, kolorowc, banvnc stroje. Spektakl: „Och, Emil!" wg powieSci Astrid Lindgren „Emil ze Smalanclii" udowodnit , ze literatura ma szerszy
zasieg, ze odnale2e moZna ja w sztuce - filmic, teatrze, a take, 2e warm czytae, by m6c p62nicj skonfrontowae swoje wyobraZenie z 2ywym
B•M.
obrazem jakim jest teat r.
Czy marzenia sic speiniaja?
OczywiScie, ze tak. Trzeba tylko bardzo wierzye i mien szczeScie spotkae wspanialych ludzi. Przekonala sic o tym 116
osobowa grupa dzieci, rodzicOw i wychowawcOw z kl. I i III ze Szkoly Podstawowej im. Marii Dabrowskiej w Ka2mierzu, ktdra w dniu 30
III 2009 r. dzicki ZyczliwoSci dowOciztwa jednostki, zaangaiowaniu jednego z rodzicOw odwiedzila 31 Bazc Lotnictwa Taktycznego
w Krzcsinach. Ju2 po przekroczeniu bram jednostki, krok pc) kroku, spotykaliSmy sic z wielka otwartoScia i serdecznoScia ze strony
ludzi w mundurach. Dzicki nim zapoznaliSmy sic zc sprzctem i codzienna slu2ba wojskowej straiy pozarnej. Bylo wicc zwiedzanie
stra2nicy, miejsc wypoczynku zolnierzy - stra2akOw i przypral,viajace o dreszcz emocji slynne 9 metrowe slizgi, po ktOrych w dzieci
i w nocy zje2d2aja do swoich wozOw bojowych.
Z wielkim zainteresowaniem wiclu najmlodszych uczestnikOw wycieczki obejrzalo miejsce, gdzie sklada sic, suszy sic
i przygotowuje do stu2by spadochrony znajdujace sic w kabinach pilotOw oraz te, ktOre wyhamowuja ladujace z du2a predkoScia
mySliwce. Jak trudna i odpowiedzialna to slu2ba nie trzeba nikogo przckonywad. SzczegOlnym zainteresowaniem cieszyly sic helmy
pilotOw. Budujace jest to, ze znalazly sic take na glOwkach dziewczat. Czy2by to tej
trudnej slu2by miato trafid wiecej pan?
Jak wyjatkowa jest to slu2ba przckonaliSmy sic obserwujac starty
i lodowania slynnych amerykanskich mySliwcOw F -16, naszych „Jastrzcbi". Ile
godzin dwiczen i jakic doSwiadczenie musza posiadad nasi piloci, aby bczpiecznie
wznieSd sic i szczeSliwie wyladowae na tych maszynach. Trudno sic dziwid
dzieciom. Wszystkim ogladajacym ten pokaz po prostu zapieralo dech, kiedy
ogladali to po raz pierwszy.
Kulminacja naszego pobytu w jednostce bylo wspOlne zdjccie z naszymi
gospodarzami z Krzesin (oczywiscie na tic F-16 -„Jastrzcbia") oraz serdeczne,
wiosenne podziekowania za goScinc i wielka ZyczliwoSe.
Jeieli to bedzie mo2liwe, ociwiedzimy ich z wielka przyjemnoScia.
Koordynator wycieczki Mirosiaw Pielucha
Festiwal Piosenki Przedszkolnej" w GOK
Jak co roku na WiOSI1C GOK w Ka2mierzu zorganizowal „Festiwal Pioscnki Przedszkolnej".
Udzial w tegorocznych zmaganiach artystycznych wzicto 10 solistriw wraz z chOrkarni. Komisja
oceniajaca umiejctnoSci malych artystOw ( w skladzie: Teresa Dabrowska, Bogumila
Magdziarek i Robert Winiecki ) miala duzo pracy w ocenieniu maluchOw. W koficu padl werdykt
w wyniku kb:it-ego przyznano nastepujace miejsca i ImyrO2nienia. Pierwsze miejsce zdobyla
Julia Nowak prezentujac piosenke „W marcu bywa tak". Drugie miejsce wywalczyl Jakub
Krzeminski z chOrkiem (Julia Troszczyfiska i Marika Milinska) spiewajac „Gaski" (Przedszkole
w Kaimierzu). Na trzeciej pozycji ulokowala sic Weronika Luczak (Przcdszkole Gaj Wielki)
wykonujac piosenke „Owocowy Blues". Komisja przyznala rOwnie2 dwa wyrO2nienia, ktOre
otrzymata - Klaudia Stachowiak i Bartosz Urlewicz z chOrkiem (Agates Jedrzejczak i Emilia
Koszczol). W przerwie na scenic zaprezentowaly sic wychowawczynie gminnych przedszkoli,
ktOre sprowokowal do wystcpu prowadzacy fest iwal pracownik GOK Waldemar Hermann.
Trzeba dodad 2e konkurs stal na wysokim poziomie co stwicrdzila przewodniczaca ,JURY" Teresa Dabrowska z PSM w Szamotulach
i podzickowala opiekunom za przygotowanic maluchOw do konkursu. Sponsorem nagrOd bylo Starostwo Powiatowc w Szamotulach.
Dyrektor GOK Piotr Pospieszny zaprasza juz za rok na kolejny wokalny fcstiwal talentOw.
Obserwator KA±MIER SKI
10

Wierno g ó dziedzictwu
Dnia 29 marca 2009r. w sali Gminnego O groclka Ku/wry
w Kaimierzu odbyla sic VI edycja Powiatowego Konkursu
Recytacji Poezji i Prozy Ojca Swietego Jana Pawla II oraz utworOw
Jemu poswicconych.
Ten dostojny autor w swoich utworach i nauczaniu przekazal
nam przeslanie - zadanie, ktbre ma kazdy z nas realizowaé przez
cale ziemskie Zycie. Wezwal nas, abyrny czuwali przy tym
wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokolen,
a jednocze§nie bogacili je.
Dlatego haslo konkursu brzmialo: „POZOSTANCIE WIERNI
TEMU DZIEDZICTWU" Nad konkurscm patronat objeli:
Starosta Powiatu Szamotulskiego - p. Pawel Kowzan,
Wicedziekan Dckanatu Szamotulskicgo - ks. Andrzej
Grabanski,
WOjt Gminy Ka2mierz- p. Wieslaw Wlodarczak,
Proboszcz Parafii Narodzcnia Naj§wietszej Marti Panny
w Kaimierzu - ks. Krzysztof Musial

Jego celem konkursu bylo szerzenie w§rOd dzieci i mlodzieZy
wiedzy o utworach Ojca Swictego, a tak2e popularyzowanic jego
z roku na
utworOw i utworOw jemu po gwieconych, ktOrych
rok wzrasta. Budzenie poczucia dumy z wybitnej osoby Ojca
Swictego Jana Pawla II, a take udzial w dziedzictwie
przekazywanym przez Niego.
Konkurs prowadzony byl w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa - klasy I II grupy - klasy IV - VI,
III grupa- klasy gimnazjalne.
Do konkursu przystapilo 31 uczestnikOw z 18 sz1(61 z okregu
powiatu szamotulskiego. 23 uczestnikOw reprezentowalo szkoly
podstawowe ( 13 os6b z grupy I - III i 11 osOb z grupy IV - VI) i 7
os6b gimnazjum. Umiejetno§ci mlodych wykonawcew oceniala
komisja w skladzie.:
mgr Maria Balsamka - nauczyciel i konsultant ODN
w Poznaniu,
mgr Maria Laczkowska - dziennikarka Radia Emaus,
dr Gabriela Dziamska-Lenart - wykladowca na
Uniwcrsytecie im. Adama Mackiewicza
w Poznaniu.
KaZdy z uczestnikOw przy wejaciu na scene otrzymywal slodki
poczestunek, a po wystepie wpisywal sic go Kroniki Szkoly.
Ponadto kaZdy z uczestnik6w konkursu otrzymal pamiatkowy
dyplom i nagrode ksia2kowa. Osoby, ktOre zajely czolowe
miejsca otrzymaly ccnne nagrody ksiaZkowe. W czasic gdy

komisja oceniala umiejetnoS"ci I, a nastepnie II grupy wiekowej
na scenic um ilal czas zebranym chOr Cantus Firmus oraz grajacy
na skrzypcach -Julia Winiecka i Piotrus Luczak.
Kicdy komisja ustalala ostateczne wyniki wszyscy zebrani udali
sic z ks. proboszczem Krzysztofem Musialem pod pomnik Ojca
Sw. Jana Pawla II, aby modlia sic o szybka beatyfikacje papieZa.
Komisja ustalila nastepujacc wyniki:
1. W grupie wiekowej klas I - III szkni podstawowych
I miejsce - Adrianna Stanislawiak Przyborowo
II miejsce - Maria Siemieniak Pniewy
III miejsce - Patrycja Blaszkowska Wronki
2. W grupie wiekowej klas IV - VI szkO/ podstawowych
I miejsce - Jagoda Elsner Przyborowo
II miejsce - Halszka Laczkowska Szamotuly
III miejsce - Joanna Nowak Kaimierz
3. W grupie wiekowej gimnazjum
I miejsce - Dagmara Gonczowska Szamotuly
II miejsce - Natalia Stolowska Wronki
III miejsce - Anna Wachowiak OstrorOg

Po wreczeniu cennych nagrOd na wszystkich czc kal slodki
poczestunek ufundowany przez Gminna SpOldzielnic
samopomoc Chlopska w Ka.imierzu oraz p. Zofie Zander
Pickarni w Tar now ie PodgOrnym.
Osoby zabierajace glos podkrelity, ±e dla uczestnikOw konkursu
wystep przed publiczno§cia to okazja, aby uczy6 sic pokonywa6
treme a takle doskonalia umiejetnoci.
Taki wystep ubogaca duchowo, uwraZliwia i poszerza wyobrz-thlie
zarOwno os6b wystepujacych jak i sluchajacych.
Wszystkich zachecamy do udzialu w dziedzictwie Ojca Swictego
Jana Pawla 11.
Konkurs prowadzila Natalia Popielska, nad calocia czuwala
p. Hanna Luczak i Alicja Szopa, a fundatorami nagrOd byli:
ks. Andrzej Grabanski - wicedziekan dekanatu
szamotulskiego,
Gminna Komisja Rozwiazywania ProblemOw Alkoholowych,
Ksicgarnia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej,
Ksiegarnia Malgorzaty Chudzichowskiej,
- Zaklad Uslug Komunalnych,
p. Slawomir Kaczmarck - wlascicie1 firmy Agro- Trans,
firmy Grassland Farms,
p. Stanislaw Adamek
- p. Malgorzata Walkowiak,
p. Marek Walkowiak - wla§ciciel firmy Wal-Mal-Truck,
- Rada RodzicOw przy Szkole Podstawowej w Kairnierzu.

"OTOCZMY TROSKA, ZYCIE"

Od 6 do 8 kwietnia w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkicn odhywaly sic rekolekcje, zorganizowanc przez siostrc Bogumile Jaworska,
przygotowujace nas do §wiat upamictniajacych zmartwychwstanie Jezusa.
Rekolekcje rozpoczclismy Msza 1:;wieta w kaplicy w Gaju Wielkim. Po nabolefistwie dzieci wrOcily do szkoly i wykonaly prace
plastyczne zainspirowane bajka, ktOra dotyczyla ochrony i troski o zycie innych.
Drugiego dnia pojechalimy do Kiekrza do Zgromadzenia SiOstr Milosierdzia. Spacerowali§my g ladami §wietej siostry Faustyny
i s/uchali§my opowieci o Jej Zyciu.
Trzeciego dnia siostra Bogumila przygotowala dla dzieci nicspoclziankc i przywiozla dla kaZdego drzewko. Uczniowic naszej szkoly byli
zachwyceni sadzac male ro§linki. Teraz w dalszym ciagu realizuja temat rekolekcji, bo otaczaja troski swoje drzewka. To byly bardzo
Danuta Luczak - Szkola Podstawowa w Gaju Wielkim
ciekawe i owocne rekolekcje.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.
Kolejny Kiermasz Wielkanocny
w Bytyniu zorganizowany przez
KGW odbyl sic w dniu 29 marca br.
OprOcz tradycyj nych stroikOw,
pisanek, kurczaczkOw itp ofcrtc
wzbogacilo stoisko z artykulami
przemyslowymi, zl.viazanymi
z tematyka swiateczna.
Po kiermaszowych wojazach przy
dobrej kawic i pysznych wypiekach
moZna bylo milo spedzi6 czas oraz
spotka6 sic z sasiadami
i znajomymi.
GS
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„Bajka o smoku i szewczyku" z lipa w tle.
W miniona niedziele w sali Ka2rnierskiego kina zaprezentowany zostal kolejny
spektakl ze znanego cyklu „I kino mote by teatrem". JuZ w ubieglym roku rodzice z terenu
naszej grainy mogli ogladaC wraz ze swymi pociechami te niebanalne przedstawienia. Ta
sabot nia produkcja byla pierwsza z inscenizacji, jakie maja byá zaprezentowane w 2009
roku. WczeSniejsze realizacje cieszyty sic bardzo duZym powodzeniem wobec, czego nasza
gminna biblioteka postanowila kontynuowa6 ten cykl. Panic bibliotekarki maja nadzicje,
w ten sposab dostarcza dzieciaczkom wiclu emocji oraz mnastwa pozytywnych
teatralnych wraimi. Cale przedsicwziccie nie mogloby sic odbye gdyby nie pomoc naszych
rodzimych sponsorOLv mOwi: koordynatorka. tego pornysiu pan g B. Magdziarek. Projekt ma
take wsparcie Samorzqdu Wojeweidztwa Wielkopolskiego wspOlfinansujacego tenze
zarOwno w ubieglym jak rtiwnie7; i w obecnym roku. Dzicki tej pom.ocy bcdziemy mogli
zaprezentowad dzieciom w odstepach miesiccznych przynajmniej szeS. 0 przedstawieri w sali
naszego kina, ktOre to przez te pare chwil przeksztalca sic w prawdziwe audytorium
teatralne - mOwi dalej pani Bogumila.
Powracajac do spektaklu to przyznaC trzeba, ze ju* na patgodziny przed jego
rozpoczcciem widownia zapelnila sic prawie pa brzegi. Caly naktad biletaw
przygotowanych z tej okazji zostai rozdany w mgnieniu oka. Dzieci od samego poczat ku
bardzo ladnie i Zywo reagowaly na toczace sic wydarzenia na scenie a wrecz
wspaluczestniczyly w jego przebiegu. Na pytania aktora odpowiadaly Srnialo a i oklaski
byto siycha6 przeplatane smiechem. Caly czas podczas rozgrywania sic akcji na scenie w tle
bylo stycha: wspaniala muzykc picknie i przejrzyScie ilustrujaca przygody dzielnego
szewczyka i innych bohateraw. Zrecznc dlonie lalkarza w przerozny sposab wyginaly to
prostowaly kukielki tak, ze po kilku chwilach nikt nie zwracal uwagi na to, ze aktor stoi
gdzieS w tle. W scenariusz oparty na starej legendzie krakowskiej zrccznie zostaly
wplecione wspOiczesne elementy, co mala publieznoS6 w mgnieniu oka wychwytywala
i wtOrowata artyScie. Po zakoficzeniu spektaklu glawny aktor, re2yser i jednoczeSnie
scenarzysta pan Krzysztof Falkowski opowiedzial w kilku slowach o tym, co dzialo sic na
scenie i z, czego byly zrobione rekwizyty i lalki, ktarymi animowal. Drewno lipowe, skrzynia
i rece aktora to cala tajemnica tkwiaca w tej inscenizacji. Widownia z zaciekawieniem
wysluchala tych zagadnien technicznych a podczas opuszczania sali najodwaZniejsi
widzowie mogli dotknaO lalek, aby sprawdziC nabyta wiedzc. OczywiScie mozna bylo w tym
momencie zrobiC sobie patniatkowa fotografic, bo to vdaSnie ten moment jest najbardziej
odpowiednim do ich wykonania a nie podczas spektaklu.
Podsumowujac jednym zdaniem ten wystcp to trzcba koniecznie powiedzieC, ze tej godziny
przeznaczonej na odwiedzenie sali kina nikt z przybylych nie zmarnowal. Widowisko bylo
bardzo ladnym i plastycznym przeniesieniem w dawne czasy i dzieci na wlasne oczy mogly
zobaczy6, ze sa jeszcze inne formy lalkarskie i plastyczne a nie tylko Disney-owskie postaci
z kreskawek badz z innych komiksaw.
Brawo! Czekamy na dalsze bajkowe historyjki.

"Bajka o Szewczyku, co smoka
Wawelskiego pokona/ a mieszkancy
kopiec chcieli mu usypad" Scenariusz, reZyseria i wykonanie:
Krzysztof Falkowski (na zdjeciu) absolwent Akademii Teatralnej
w Warszawic - Wyclziatu Sztuki
Lalkarskiej w Bialymstoku. Od 1999
roku aktor Teatru Groteska w Krakowie. Spccjalizuje sic w animacji
marionetek i jest autorem ruche
scenicznego. Zrcalizowal marionetkowy performance pt. Podglqdae

znanych.

7 marca br. w sali Gminnego 0Srodka Kultury w Kairnierzu
wystapit ZespOi PieSni i Tafica EJSZYSZCZANIE
pochodzacy z Ejszyszek - naszego miasta partnerskiego.
Ejszyszczanie wystgpili rOwnieZ na poznariskim Kaziuku
(8.03.2009 r.).

• .• •
Mieszkancy Pierska wspierani przez soltysa Jerzego
i+Lawickiego oraz radnego Wojciecha Trojanka w oryginalny
sposdb po±eg-nali zime. Wspdlna zabawa poprzedzona byla
akcjg sprzgtania brzegOw jeziora. Najmlodszym najwieksza
frajdc sprawilo wspdlne pieczenie kielbasek na ognisku.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._
MIEDZYNARODOWY DZIEN ZDROWIA
7 kwietnia
W dniu obchoclOw MIEDZYNARODOWEGO DNIA ZDROWIA w Szkole Podstawowej im.
Marii Dabrowskiej w KaZmierzu odbyl sic konkurs pt.„Palió czy nie palie, oto jest
pytanie". KaZda klasa miala do przygotowania ha sto antynikotynowe, jakie umieScila by
na opakowaniu pa pierosaw. WSrad base/ znalazly sie miedzy innymi: „ktojest na fedi
ten nie pall", „palenie mimo wolf zabija powoli" oraz jedna pracc plastyczna a
tematyce antynikotynowej. Powstaly tutaj kolorowe, przestrzenne opakowania po
papierosach oraz plakaty informujace a szkodliwyrn wplywie nikotyny na zdrowic
czlowieka. Prace mogly byC wykonane dowolna tcchnika plastyczne. Za kaZde zadanic
klasa mogla otrzymae, o - 10 punktaw. Jurorzy przyznawali punkty wedlug skali, liczyla
sic Srednia punktOw.
Wyniki konkursu:
I rniejsce klasa IV a i VI a
H iniejsce klasa V a
III miejsce klasa IV c

Wfa

VI

rib° r o
nie zapatisz
Serce ocalisz

WSZYSTKIM KLASOM SERDECZNIE GRATULUJEMY
Koordynatorem konkursu byla p. Malgorzata Szagidowicz
12
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II MIEJSCE W W IELKOPOLSCE W
KONKURSIE HISTORYCZNYM
Uczen naszego Gimnazjum - Karol Nowak z klasy IID zajal II rniejsce w wojeweciztwie
wielkopolskim w X edycji OgOlnopolskiego Konkursu Historycznego „KRAG". Jego
organ izatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Rcgionalnej
„Pokolenie" w Warszawie, kt6re przeprowadza konkurs przy wspOlpracy merytorycznej
z Wydzialem Nauk Historycznych i Spolecznych Uniwersytetu Kardynala Stefana
Wyszyfiskiego w Warszawie.
Karol wykazal sic ogromna wiedzy w teScie konkursowym dotyczacym wybitnych PolakOw
oraz najwathiejszych wydarzen. historii Polski. Test skladal sic z 30 pytan zarnknictych
i pytania opisowego, kt6re w tyrn roku polegalo na tym, aby opisae przclomowe wydarzenie
w dziejach naszego Regionu. Nasz uczeti popisal sic Swietna znajomoScia przebiegu
Powstania Wielkopolskiego i udzialu w nim mieszkancOw gminy KaZmierz - wystarczy
wspomniee, ze zajal II miejscc w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, podczas
realizacji szkolnego projektu 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego.
Gratulujemy i Zyczymy dalszych sukcesOw!
Szkolny organizator konkursu - Sylwia ZagOrska
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XXII Amatorski Konkurs Gwary Poznahskiej
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za zajecie III miejsca
dla

Patryka Zbara2
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TALENT GIMNAZJALISTY NAGRODZONY
Uczeri klasy 'ID Gimnazjum w Kaimierzu Patryk Zbara2 juz nic raz bawil nas wystcpami,
w ktOrych xvkazyl,val sic znajomoScia gwary wielkopolskiej i swobocia w zachowaniu na
scenic. 24 kwietnia 2009 r. zaprezentowat sic pried szersza publicznoScia na XXII
Amatorskim Konkursie Gwary Poznanskiej „Godejcie po naszymu" w Domu Kultury
"Jubilat" w Poznaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Ratajskie Centrum Kultury",
SpOldzielnic Mieszkaniowa "Osiedle Mlodych" w Poznaniu oraz Dom Kultury "Jubilat". Patryk
- najmlodszy uczestnik konkursu - wygtosil monolog wlasnego autorstwa pt. „Dzieri Kobiet"
zainspirowany tekstami pana Juliusza Kubla i zaja/ III miejscc.
W jury zasiadal m.in. twOrca postaci Starego Marycha, autor scenariuszy sluehowisk
radiowych (Blubry Starego Marycha oraz Blubry Heli przy niedzieli), sztuk teatralnych
i tekstOw piosenek, Honorowy Obywatel Poznania, a take radny w Radzic Miasta Poznania Juliusz Kubel, ktOry dedykujac naszemu uczniowi ksiaZke napisal: „Patrykowi z wyrazami
wielkiej sympatii i podziwu dla niewatpliwego talentu estradowego".
Konkurs od lat popularyzuje wartoSci literackie i artystyczne&rwary poznanskiej i przyciaga jej
miloSnikOw.
w imprezie Patryka - pictnastoletniego chlopca, ktOry na tak Swietnym
forum wystapil pierwszy raz i od razu z sukcesem - dal nadzieje na to, zc pickna gwara nic
ulegnie zapomnieniu, nie musi pozostac jedynie tradycja a mote by6 nadal Zywa mown.
Serdecznie gra tulujemy i czekamy na dalszc sukcesy!
Sylwia ZagOrska

OBRADOWALO TOWARZYSTWO

W dniu 29 kwietnia 2009 r. odbylo sic walnc zebranie czionkOw Towarzystwa MiloSnikOw Wilna i Ziemi Wileriskiej Oddzial
w Kaimierzu. Podczas zebrania dokonano merytorycznego podsumowania dzia/an podjctych przez Towarzystwo w 2008 roku.
WSrOci dzialari, o ktOrych lokalna prasa clonosila na bieZaco, wymienia nalezy: zabawe karnawalowa, z ktOrej dochOd
przeznaczany jest na dzialalnoSe
statutowa, zorganizowanie wystepOw zespolu „Solczanic" z okazji Kaziuka,
wspOlorganizowanie obchodOw 10-lecia wspOipracy Kaimierza z Ejszyszkarni, organizacje vvystepOw zespolu Ejszyszczanie
podczas Dni Kaimierza, wspO/prace przy organizacji koncertu Kapeli Wileriskiej w dniu 3 grudnia ubr. Ponadto nalezy
wspomnie6, iZ z sukcesem w 2008 roku zorganizowano dwustronna wymiane dzieci micdzy szkolami
w Kaimierzu
i Wersowe
na Wileriszczyinie. Towarzystwo zorganizowalo dla swoich ezionkOw i sympatykOw wycieczke do Lwowa
oraz wycieczke
do
Wilna dla uczestnikOw Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Szamotul. Czlonkowie Towarzystwa wspOlpracujac z rO2nymi
instytucjami oraz sponsorami wsparli naszych rodak6w na Wileriszczyinie micdzy innymi zabawkami, zastawa
kserokopiarka i dwoma pralkarni.
kuchenna,
Ubiegioroczne sprawozdanie finansowe przedstawila Helena Oses - skarbnik Towarzystwa. Przychody wynosily lacznie
21.754
A, zaS
wydatki - 17.644 zi. Komisja Rewizyjna nie miala zastrzeieri do zrealizowanych przychodOw i wydatkOw
w
ubicglym
roku.
W dalszej czeSci zebrania wystuchano rclacji Wicslawa Wlodarczaka

i Zbigniewa Maciejczyka z wizyty w Solecznikach i Ejszyszkach w dniach 18 19 marca bie±acego roku, ktOra zbicgla sic z obchodami 20-lecia Zwiazku
PolakOw na Litwie oraz 20 rocznicy powstania dobrze nam znanego Zespolu
I 'Parka „Ejszyszczanie".
Nastcpnie JOzef Urbanowicz przcdstawil relacjc ze swojej wizyty na
Wileriszczy2nie, gdzie przebywal, jako ambasador wystawy pt. „Ope- rirdodzieZy
wobec sowietyzacji w Polsce w latach 1945 - 1956". Wystawa zostala
przygotowana przez Zwiazek „Jaworzniacy" i ma na celu uSwiadomienie
mlodzie2y, i2 po drugiej wojnie Swiatowej w Polsce dzialaly silnc organizacje,
ktere nie zgadzaly sic z Owczesna polityka wladz. Wystawa krOyla rOwnieZ po
liceach w Polsce.
Byla te2 okazja do snucia planOw na przysztoSé. W planach Zarzadu na
najbliZsze miesiace jest zorganizowanie krajowej wycieczki dla czionków
i sympatykOw TMWiZW Oddzial w Kaimierzu.
C ERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
CCRPZM nr 292
Lista Ministra Infrastruktury nr RS 001021
WYCENY - EKSPERTYZY
RE KONSTRUKCJA ZDARZEN DROGOWYCH
tel. 0603 849 073 lub 061 656 49 61

Jdzef Urbanowicz (pierwszy z lewej) podzielil
siC swoimi spostrzezeniami z wizyty na
szczyiniena pocz4tku tego roku
-
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SERWIS
Arkadiusz Tomczak
tel. 0601 76 32 86
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USLUGI REMONTOWO - BUDOWLANE
tel. 0783 674 257
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Dom Katolicki p.w. sw. Jtizefa, Patrona RobotnikOw w Kaimierzu obecnie Gminny O g rodek Kultury
w bieiacym 2009 roku, obchodzi 100-lecie swego istnienia
A jak powstawal?
Ot6t, 4.08.1907 r. zorganizowane zostalo w Kakriierzu Katolickie Towarzystwo RobotnikOw Polskich. Jego zalo4ciel Antoni
Swoboda (m6j dziadek) - zostal prezesem. Do Towarzystwa przystapilo 126 osOb z r&nych miejscowoSci gminy Kaimierz.
SpoSr6c1 tej grapy os6b, dla kakiej wioski wybrany zostal zaufany przedstawiciel, ktOrego zadaniem bylo oprOcz dzialalnoSci
, jak rOwniet statutowej Towarzystwa, na jaka wladze pruskie zezwolily, potajemnie podtrzymywa6
lnej
religijno-koScie
Swiadomosc spoleczeristwa o Swietej przeszio§ci i znaczeniu Wielkopolski dla polskicj panstwowoSci, budzia ducha i nadzieje,
ke nadejdzie dzien, kiedy z polskich sere i rak spadna kajdany.
Tutaj, bardzo wa2ny byl kakly polski dom. W nim to, konsekwentnie, na przekOr wLadzy pruskiej, zachowywano polska mows,
kulturc, „Starych Ojc6w obyczaje", zaS kakly pracowity dzien, koficzy/ sic cichym marzenicm o wolnoSci Narodu i Ojczyzny.
Tak wicc, Towarzystwo RobotnikOw istnialo, lecz na wspOlne zebranie sic jej czlonk6w, nie bylo miejsca, ani zgody wladz. To te2
spotkania takie w mniejszym gronie, odbywaly sic w domach przy okazji imienin, wzglcdnie uroczystoSci rodzinnych, w polu
Kaknierzu w Rynku, tam gdzie teraz jest Dorn
w ramach pomocy sasiedzkiej, a tak2e w stodole Szulczewskiego, ktOra stala w
Towarowy. Powstal plan pobudowania jakiej§ sali, Swietlicy, gdzie nie tylko czlonkowic Towarzystwa, mogliby sic doksztalca6
w dziedzinie nowoczesnej uprawy roli, hodowli zwierzat, korzystania coraz to nowych rnaszyn rolniczych itp.
Ziemic pod budowe takiego budynku zgodzil sic da6 nieodptatnie rolnik Stanislaw Pielucha z Kaimierza w tym miejscu, gdzie
teraz sa domostwa rodzin: Horemskich, SvobodOw i PrzybylOw, przy ulicy Szamotulskicj. Majac zapewniony grunt pod
budynek, prezes Antoni Swoboda, rozpoczal u wladz pruskich starania o zezwolenie na budowe, sali, Swietlicy. Jednak na taka,
lokalizacjc wladze nie zgodzily sic. Zapewne dlatego, Ze byloby to w sasiedztwie z komisariatem (obecnie budynek Urzcdu
Gminy).

o0t4 Krroucki
Tymczasem, od bardzo dawna w pobliZu koSciola parafialnego
w KaZmierzu istnial szpitalik z ogrOdkicm. Bylo to schronicnie
dla ludzi samotnych, biednych, chorych i starszych. Skoro w
roku 1629 Jan Niegolewski na uposaZenie tego szpitalika
zapisal 100 florenOw, a byly tei inne zabezpieczenia w postaci
zapisOw hipotecznych na rzecz istnienia tego domu i jego
pensjonariuszy, to od kiedy on przyjal po swOj dach ludzi,
ktOrym tego dachu zabraklo? Ten „staruszek" od roku 1900
stal jako ruina, nicczynny.
WOwczas, prezes Towarzystwa RobotnikOw, uzyskal zgodc od
n••nnn*.si>r,
wladz koScielnych i administracyjnych na budowe Domu
Katolickiego na terenie i miejscu rozpadajacego sic szpitalika.
OS wikcENIC SZTANDARLI 7-W -POwST
19/8119
K A t.m)E IZZU NA. 1938
Dom Katolicki p.w. sw. J6zefa Patrona RobotnikOw,
zbudowano w 1909 ze skladek czlonkowskich, prac4
spoleczna, przy znacznej pomocy wlaSciciela dObr ziemskich w Nad napisem znajduje sic wncka, w ktarej byta figura S w. J'Lzefa.
Kiaczynie - Lubiefiskiego oraz okolicznych rolnikOw.
Oto, co w tej sprawie pisze do mnie moj wuj Szczepan Kaczmarek zamieszkaly w Lidzbarku:
„Lidzbark, dnia 30.12. 1984 r.
dawne czasy i wspornnienia. Na przyklad, dawny Dom Katolicki, obecnie
zdjccia, kt6re otrzymaliSmy, przypominaja nam
przy budowie. Prezesem byl TwOj dziadek Antoni Swoboda. W roku
udzial
dom Kultury, przypornina mi jak bralem czynny
1912, byla tam jedna klasa, uczyl tam stary Gluza. Potajemnie uczyliSmy sic po polsku czyta6 i pisaó. Nauka byla trudna, bo
przy zwyklej lawie trzeba bylo kleczeO i pisa4 a tak2e brak podrecznikOw szkolnych. Uczyli, pani Lubieriska ijeszcze jedna,
kt6rej nazwiska nie pamietam. ..."
Wujek wspomina nauczyciela Gluzc. Z wielu rozmOw i wspomnien w rodzinie wiem, ke kierownikiem Szkoly w Kaimierzu
podczas zaboru pruskiego byl stary Gluza, dobry czlowiek, nic krzywdzil polskich dzieci. Natomiast „mlody", jego syn, byl
rOd dzieci. Lecz wyjatkowa wrogoScia do polskich dzieci odznaczala sic nauczycielka KolpkOwna (Kolpke),
postrachem w g
bardzo bila. Zdarzalo sic czcsto, 2e dziecku krew z nosa pociekla, najczeSciej bila po twarzy. Miala pokoik w posesji
Koralewskich. Wieczorami wywolywala duchy, szerzac jaka dziwna atmosfere wSrOd ludzi. Nauka w szkole odbywala sic
wy/acznie w jezyku niemieckim, a pisano gotykiem, co sprawialo dzieciom wiele trudnoSci.
Widzimy, Ze w Domu Katolickim urzadzono jedna klasc, na
pewno od glOwnego wej§cia po lewej stronie. Ta salka jest
obecnie podzielona na dwa mniejsze pomieszczenia. Do Domu
Katolickiego, polskie dzieci chodzily na katechizacjc i przy tej
okazji uczyly sic ojczystego jczyka w pismic i czytaniu. Ale
zanim Dom Katolicki zbudowano, wiele polskich dzieci
chodzilo do Kiaczyna, aby w dworku rodziny Lubiefiskich
uczyC sic po polsku.
Dla zmylenia wladz, mOvvilo sic, ze dzieci chodza, do pracy nad
porzadkowaniem gankO‘v w parku, do zbioru i przerabiania
owocOw itp. Nauczanie prowadzila Anna Lubienska ryzykujac
wiczicniem. Ale dobrze wiemy, ke dwory polskic przcz wicki,
byly ostoja i wzorem cnOt narodowych i obywatelskich oraz
miejscem szczegOlnego pielcgnowania wiary katolickiej i
umilowania Ojczyzny. Brat mojej Mamy wspominal, Ze dzieci
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chodza do pracy nad porzadkowaniem gankOw w parku, do zbioru i przerabiania owocOw itp. Nauczanie prowadzi/a. 'Anna
Lubiefiska ryzykujac wiezieniem. Ale dobrze wiemy, 2e dwory polskie przez wieki, byly ostoja i wzorem cnOt narodowych
i obywatelskich oraz miejscem szczegOltaego pielegnowania wiary katolickiej i umilowania Ojczyzny. Brat mojej Mamy
wspominal, Ze dzieci porzadkujac ganki miaczyriskiego, bardzo szybko przyswoily sobie abecacilo duZych, drukowanych liter
piszac je na ziemi, na gankach patykiem.
Tak wicc Anna Lubienska zc swoja siostra, czcsto uczyly swoich rdwienikOw. W swojej ksia2ce pt. „Mote wspomnienia
z plcbiscytu na Warmii" (wyd.I1„Pojezierze" Olsztyn 1977) piste:
„ W naszej kiqczyriskiej szkole, oprticz innych przedmiotOw uczyi.y.my
i geografii. Podziwialam mojq siostre
z jakq silq argumentOw z globusem w rcku tlumaczyla prawn kulistoci ziemi.
KtOregoS" dnia urzqdzamy egzamin: powiedzcie
dzieci jaka jest nasza ziemia' - `okragla i polska'- odpowiada bez wahania Wojtek Oses najpilniejszy nasz uczeri. Smutno nam
sic zrobil. `Okragla i polska' odpowiada sic na naszej nauce. Tak uczy teoria. Ale praktyka zyciowa wskazata dobitnie, ze
ziemia jest plaska i niemiecka. Pamictam, gdy kiedyS Jeden z mych uczniOw wybitnie zdolny chlopiec, napisal te slowa: `Polska
zgincla ijuz jej nie ma'. A podajqc mi tabliczkc, na kteirej wypisane byly te straszne wyrazy, patrzyl prosto w oczy, jakby chcqc
powiedzieO: po c62 rruiwie namfrazesy, skoro taka jest rzeczywistoS. 6' ..".
Polskie Szkob( Powszechnc otwarte zostaly pc) zwycicstwie Powstania Wielkopolskiego - dopier() 7 grudnia 1919 roku. Do tego
czasu wielu uczni6w z Kiaczyna, bylo jut doroslymi ludimi. Szukali mozliwosci nauki w zawodzic, wzglcdnie jakicjs pracy.
ladem istniejacego jut Katolickiego Towarzystwa RobotnikOw Polskich, powstawae zaczcly innc organizacje. W roku 1908
swoja dzia/alno§6 rozpoczclo Towarzystwo Przemyslowc6w, zrzeszajace rzemielnikOw, kupcOw i handlarzy. 4 czerwca 1912
roku zaloZona zostala Ochotnicza Stra2 Polarna, zas w 1917 roku - Katolickie Stowarzyszenie MlodzieZy Mcskiej.
To te2 Dom Katolicki sluZyl na czcste i liczniejsze spotkania czlonkOw dzial . ajacych organizacji, ale te, zawsze odbywaly sic za
zezwoleniem wladz.
A jak dawniej wygladaio jego wngtrze?
We wszystkich pomieszczeniach byla podloga. W duZej sali, wzdluz sciany od strony proboszczowskiego ogrodu, bylo podium
ok. 1,5 m szerokoci. Na nim ustawiono stoliki i drewniane skiadanc krzesla. BliZej sceny, podium bylo szersze, dla orkiestry.
Po obu stronach i z tylu sceny, byl kulisty, zawsze picknie pomalowany przez Antoniego Kijewskicgo. Przed scene, budka dla
suflera. Na sali zwykle lawki, bez oparcia. Sale ogrzewaly dwa duke Zelazne piece. W malej salce po stronie lewej - gdy zaszla
potrzeba - byla garderoba, a po prawej bufet. Ubikacje by/ na zewnatrz budynku.
Czasem, wladze pruskie zezwolily na wystawienie przedstawienia. Jednak, najpierw bardzo dokladnie sprawdzaly tree sztuki
i scenariusz. Pewnego razu mialo zdarzenie zabawne zdarzenie. OtOZ przygotowano przedstawienia pt. „Na naszej glebie".
Tre g é sztuki, cenzor uznal za nazbyt politycznq. Dlatego wydal zezwolenie za wystawienie jej, po wykreMeniu sentencji
o zabarwicniu patriotycznym jak: „na naszej glebic dobytek caly; my dzi§ Zyjacy Polacy; praca to nasza bron; Warty i Wisly nie
opu§ci polski Lud".
Wladze uznajac, 2e miejscowy zandarm nie dopilnuje nale2ycie przebiegu przedstawienia, a pOZniej zabawy tanecznej,
przyslaly do pomocy Zandarma z komendy powiatowej w Szamotulach. Wykre§lone w sztuce slowa nie oddawaly w pelni treci
samego przedstawienia. To tez slusznej budowy fizycznej Zandarma, zaproszono na obfita kolacjc, kt6ra spoZywal
w towarzystwie prezesa Antoniego Swobody, Michala Zimnego i Michala Kaczmarka. Na czas rozpoczccia wystcp61.v, goscia
zaproszono na przygotowane dla niego miejscc w pierwszym rzcdzie i w calej sztuce wszystko wypowicdziani i wy g piewano tak,
jak napisal jej actor, Po czym rozpoczela sic zabawa taneczna. 0 godz. 4-tej, prezes Swoboda zglasza zandarmowi koniec
zabawy, bo takie bylo zezwolenie wladz. Zandarm spojrzal na zcgarek i powiedzial: „Bei mir ist 2 Urh" (u mnie jest godz. 2) to tee
imprezc przed1u2ono o dwic godziny, dzieki czemu, waZne dla PolakOw rozmowy trwa6 mogly dluZej i bezpiecznie, bo
zagluszala je orkiestra i pilnowal Zandarm. Jednak to byl nadzwyczajny, mote jedyny wyjatek, w tym zyciu pelnym pogardy
i udrck.
Z opowiadania mojej §p. Mamy wiem, ze w roku 1913, na czas remontu kociola parafialnego, wszystkie nabolenstwa
odprawiane byly w Domu Katolickim. Tam tez, odbyla sic uroczysto§6 I Komunii Sw. dzieci z parafii, urodzonych w roku 1903 a w g rOd nich byla sp. Mama.
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Niezwyklym entuzjazmem i rado§cia czcili mieszkaticy KaZmierza
zwycicstwo Powstania Wielkopolskiego i ocizyskanie wolnosci. W ko§ciele
odbywaly sic nabolenstwa dzickczynne, w Domu Katolickim spotkania
dzialaczy spolecznych i akademie. Wlasnie podczas tych akademii
okazalo sic, ze przez ponad 120 lat niedoli, Rodacy potrafili uratowad
wiele dobrodziejstw polskiej kultury. Bowiem teraz mozna bylo uslyszed
pickne wiersze i patriotyczne pie g ni, jak nie tak dawno surowo zakazane.
Jak wspoinniaia najmlodsza siostra mojej Mamy, wszystkie dziewczynki
stroily sic w bialo-czerwonc kokardy. NicktOre domy ozdabiano obrazami
polskich rycerzy, kazdy dzien byl wielkim swictem. To tez wkrOtce
zywiolowo rozpoczcla sic dzialalnoé spoteczna. Powstawaly rOZne
organizacje, kola i stowarzyszenia, zas dzialalno g e katdej z nich
ukierunkowana byla na wierno g e Ko§cio/owi i sluthie dla Ojczyzny wolnej Polski.
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Skan i zdjccia pochodzq z niemieckiej inwentaryzacji budynku wykonanej
w dniu 23 kwietnia 1942 roku
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Teraz bardzo przydatne okazaly sic pomieszczenia w Domu Katolickim. OprOcz tych, w posesji Koralewskich istnialo
„Ognisko". W nicj pod opieka nauczyciclki Stefanii Sluszkiewiczowej swoje zbiOrki mialy „IA/ode Polki" oraz Towarzystwo
Gimnastyczne „SokOi" zalozone przez kierownika Publiczncj Szkoly Powszechnej w Kakriierzu Franciszka Chybe, ktOry to
stanowisko objal w roku 1922.
W krOtkim czasic, wszyscy przenicSli sic do Domu Katolickiego. Tam, nic tylko odbywaly sic zebrania zwolywane poprzez
kurendc, ale rOkle kursy, wyklady i doradztwo prelegentOw, akadcmie w Swicta narodowe z udzialem wielu mieszkaricOw
gminy, a takie zabawy taneczne poprzedzane przcdstawicniem wzglcdnic innymi wystepami.
Pamietam, ze przcd wojna, Kolo WioScianek zapraszalo siostrc zakonna, ktOra dzielila sic swoim cloSwiadczeniem o tym, jak
rozpoznawae i w warunkach domowych leczye lckkie schorzenia, jak wykorzystywaC ziola, prowadzie alrowa kuchnic itp. W
Kaknierzu lekarza nie bylo. 'rrzeba bylo jechae do Szamotul, albo do Pniew. To te2 wiele poznanych tutaj sposobOw i rad, bylo
znaczaca pomoca w rodzinach.
Druhny Katolickiego Stowarzyszcnia Mlodzie±y Zeriskiej „Miode Polki" w Domu Katolickim korzystaly z kursu gotowania,
haftowania i robOtek recznych na drutach i szydelku oraz pogadanek na temat rodziny. Prowadzi la je prelegentka z Poznania.
Dnia 15 kwietnia 1934 roku zaloZona zostala w Kaimierzu Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych. Bardzo duza, oszklona
szafc z ksia2kami mokia bylo ogladae przy okazji wypo2yczania ksiazek w malej szalce po stronie lewej w Domu Katolickim.
Bibliotekarzami byli: Leon Oses (m6j Ojciec) i J6zef Obst, ktOrego Nicmcy rozstrzelali 9.11.1939 r.
Wiem tcz, 2e kazda organizacja, miala wyznaczony termin na korzystanie z sali w czasie karnawalu. I tak, dla ChOru
KoScielnego zarezerwowany byl dzieri Swicta Trzech KrOli, natomiast dla Komitetu Rodzicielskiego miejscowej szkoly, jakas
niedziela w lutym. Na to okazjc zawsze Chor, jak rOwnie2. Szkola, przygotowaia przedstawienic wyre2yserowane przez
nauczyciela i dyrygenta ChOru Stanislawa Tobisa. W sobote byla prOba generalna sztuki, na nia za drobna odplata,
przychodzily dzieci, zas w niedzielc starsi, a po wystcpach zaczynala sic zabawa taneczna. Podloga w sali byla wyszorowana
i posypana woskiem. W wielu domach przygotowywano pickne kolorowe kotyliony. Panowal rush i wiclka radoSO. Ale
z mijajacymi latami nasz Dom Katolicki, micjsce spotkan wielu istniejacych i doskonale dzialajacych organizacji i towarzystw
zaczal wymaga6 remontu.
WOwczas z pomoca przyszedl Bank Ludowy w Kaimierzu. Z okazji 25-lecia swojego istnienia, ktrire przypadalo w roku 1935 -postanowil udzielie pomocy w pokryciu kosztOw koniecznych napraw i odnowienia elewacji Domu Katolickiego. Wymianc
nickt Orych elementOw z drewna i nowa podlogc, wykonal cieSla JOzef Bartkowiak. Nad przebiegiem prac czuwal ks. proboszcz
Waclaw Faustman, ktOry parafic Kaknierz objal w maju 1932 roku.
W roku 1935, przystapilam do I Komunii Sw. Po skoriczonej mszy Sw. wszystkic dzieci w Domu Katolickim - gdzie jeszcze (Hugo
zywica pachnialy deski nowcj podlogi - jadly sniadanic, na ktOre przygotowano droZ&owy placek, Sencki z glancem i zboowa
kawe z mlekiem.
Jak±e czesto rozmawiamy o tym, czas tak prcdko plynie, z nim mijaja lata. W pamicci, zawsze mamy wiek czlonkOw swojej
rodziny, natomiast lata niektOrych wydarzen historycznych naszego Kraju i Swiata przypominaja nam media. Tymczasem
nasz koSciO/ parafialny w Kaknierzu, w bie2acym 2009 r. bcdzie mial 572 lata, a Dom Katolicki -100.
W czasie okupacji koSci61 parafialny w Kaimierzu byl zamknicty. Niemcy urzadzili w nim magazyn zboa. Natomiast Dom
Katolicki, Polacy mogli nawiedzi6 jeden raz przy okazji przeSwietlen pluc. Nicmcy panicznic obawiali sic wszclkich schorzen
gruiliczych. Dlatego raz przywieki aparat Rentgena i mieszkancOw gminy w wyznaczonym wieku, w koszulach z bialej bibuly
przeswietlili. Chorych, natomiast izolowali do szpitala w Pnicwach, gdzie oczywiScie nikogo nic leczyli. Pamictam, ze wSrOd
wielu, zmarly tam dwie dziewczynki z Kaknierza -Janka i Stefcia Sz.
Obie budowle powstaly dzieki ofiarnoSci i pracy naszych PraojcOw, a do naszych czas6w przetrwaly poprzez dbaloSe o nic wielu
pokolen mieszkancOw parafii i gminy, zatroskanych o wspOlne dobro. Dlatego, nie dotknal ich zab czasu, ktOry czesto potrafi
zniszczye" najwicksze ludzkie dziela.

Dorota Jaskula

Szamotuly, dnia 19 stycznia 2009 r.
Tekst powstal w oparciu o:
„Dzieje kog cioia w Kaimierzu" - ks. Wiadyslaw Swoboda - 1937
„Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii" - Anna Lubieriska - 1977
wspomnienia Floriana Swobody z 1978 r.
listOw i zapamietanych rozmOw rodzinnych

Najnowsza koncepcja rozbudowy
Domu Katolickiego - przygotowana
na zlecenie Urzcdu Gminy
w Kaimierzu w 2008 roku
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OKNA PCV ALU

Kaimierz Rynek 1
Tel. 603-846-437
Tel. 661-425-507
ZAPEWNIAMY:

-PROFESJONALNE DORADZTWO
-POMIAR GRATIS
-TRANSPORT
-MONTA±
DRZWI I BRAMY GARAZOWE
OKNA OD 5 DO 8 KOMOR
ROLETY
DOBRA JAKOSC W ATRAKCYJNEJ CENIEM
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Kunststoff-Fenstersysteme

SCHUCO
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„e„,.4:44241

►PRAtAir-MYloirowEJ
SEAL OWN

64-530 KaZrrnerz, ul. 45 LeSna. tel. 607 435 466

RA
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FRYZJER DAMSKO-MkSKI
PIELONACJA WEOSOW
kolagen - odbudowa wtosOw (sauna)
kuracja resort color live
ij
kuracja repowew color live
KREATYWNE TECHNIKI KOLORYZACJI
baleyage
kraina sorbetOw - kolory stodyczy
koloryzacja topchik
PRZEDEU2ANIE I ZAKSZCZANIE KNOW
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a&eok
CA/Aiwa sauga.

SPRZEDAZ KOSMETYKOW
SOLARIUM
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Zapraszamy: pn-pt 10.00 - 20.00, sobota 8.00 - 15.00

POSIADAMY DO WYNAJECIA POMIESZCZENIE POD CABINET KOSMETYCZNY.
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