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Realizacja oplat fnp czynsz, telefon, energia, RTV, ltd.) OPLATA TYLKO 2.50
- Realizacja wptat i wyptat got6wki
- Kredyty gotOwkowe na dowolny cel, na dogodnych warunkach, proste zasady: bez zatwiadczen. bez
zabezpieczon, wystarczy tylko jedna wizyta w Agencji, ograniczamy formainoOci do minimum
Kredyty i poiyczki hipoteczne
- Kredyt dopasowany do Twoich potrzeb Tani — Elastyczny — Bezpieczny — Przyjazny
Na ka2dy dowolny cel np. zakup domu, dzialki budowlanej, budowe. rozbudowe, wyposaienie domu lub
mieszkania, zakup samochodu lub wakacje
- Na opiate kredytu w innym banku
- Uproszczona procedura udzielania kredytu, bez okazywania faktur
- ROZne waluty kredytu. Konkurencyjne oprocentowanie

PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOVVY Z DOPtATAMI

31311;MitYLXMCDTE
Teresa Kulik
Gorszewice 26 • tel. 061/29 17 581, 0602 430 510
lub

Uriqd Gminv w Kaimierzu
(vtorki i czwartki od godz. 8.00 do 12.00)

PRZYCHODNIA LEKARSKA MED-LUX
Przeimierowo, ul. Rynkowa 63

tel. 061 81 63 900, 061 81 63 910
fax 061 81 63 915

W RAMACH NFZ
neurolog
alergolog

SPECJALISCI PRYWATNI
endokrynolog dr med Teresa Gertig
chirurg naczyn

laryngolog
dermatolog
chirurg
reumatolog
ortopeda
kardiolog
okulista

ginekolog poloinik
chirurg proktolog
chirurg onkolog
urolog
hepatolog
gastrolog
ortopeda
nefrolog

dr med Malgorzata Stajgis
prof. Ryszard Staniszewski
dr Marek Gajewski
dr Ewa Florek
dr Malgorzata Derda
- dr med Tomasz Wierzbicki
dr Andrzej Pra2ynski
dr med Wojciech Cie§liriski
dr Iwona Bereszyriska
dr med Andrzej Klincewicz
doc Maciej Glowacki
prof. Alicja Grzegorzewska

RTG, USG, USG doppler, PrOba wysilkowa na bie2ni, HOLTER ekg
i ci§.nienia, ECHO serca, USG bioderek dr med Iwona Kra4ny
Rektoskopia, LABORATORIUM

PEDIATRA SPECJALICI CHOROB WEWNETRZNYCH
I MEDYCYNY RODZINNEJ
OPERACJE HALLUXOW metod4 BEZ GIPSU
STOMATOLOGIA

BADANIA LABORATORYJNE I LEKARSKIE W ZAKEADACH PRACY

laser, krioterapia, diadynamik, pole magnetyczne, ultradiwieki,
jonoforeza, prady Tens terapia energotonowa, masaze lecznicze i relaksacyjne

Kaimierz nagrodzony za dzialania
proekologiczne i prokulturowe
W dniu 28 stycznia 2009 r. wrcczeniem nagröd i wyrOnieti
dla najlepszych projektOw zakoriczyl sie konkurs „Dzialania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
obszar6w wiejskich".
Gospodarzem spotkania podsumowujacego byla Krystyna
Po§lednia, Czlonek Zarzadu WojewOdztwa Wielkopolskiego.
Konkurs zorganizowal Urzad Marszalkowski WojewOdztwa
Wielkopolskiego, ktOry wraz z WojewOdzkim Funduszem
Ochrony g rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz
Funduszem Ochrony GruntOw Rolnych, ufundowal nagrody
dla laureatOw.
Do IX edycji Konkursu sw6j udzial zglosilo 46 jednostek
samorzadu terytorialnego, kt6re nadeslaly ogólem 55
projektOw. Do dalszej oceny zakwalifikowaly sic 42. Projekty
ocenione zostaly w dwOch kategoriach - promocja
wspOlpracy pomicdzy samorzadami a jednostkami im
podleglymi, bad2 organizacjami lub podmiotami
gospodarczymi oraz promocja dzia/an i inicjatyw spolecznych
samorzadOw lokalnych. Celem Konkursu bylo propagowanie
wiedzy proekologicznej i prokulturowej oraz zachccenie
srodowisk lokalnych do podejmowania wspOlnych dzialan na
rzecz ochrony srodowiska i dziedzictwa kulturowego naszego
regionu.
W kategorii „Promocja dziaian i inicjatyw spolecznych
sarnorzadOw lokalnych" wyrOAniono micdzy innymi:

Projekt zgloszony przez Urzad Gminy Godziesze Wielkie pt.
Na granicy jest straznica - nagroda 30 tys zi. •
Projekt zgloszony przez Urzad Miejski w Grodzisku
Wielkopolskim pt. Czysta i zielona gmina Grodzisk
Wielkopolski- nagroda 30 tys zl.

Projekt zgloszony przez Urzad Gminy w Kaimierzu pt.
Historyczne dziedzictwo i ochrona przyrody
w publikacjach popularno-naukowychjako realizacja
celu Strategii ZrOwnowaionego Rozwoju Gminy
Kaimierz- nagroda 25 tys zi.
Projekt zgloszony przez Urzad Gminy w Rokietnicy pt.

Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpus.
W kategorii „Promocja wspOlpracy pomicdzy samorzadami
a jednostkami im podleglymi, bac/2 organizacjami lub
podmiotami gospodarczymi" wyr6±niono micdzy innymi:
Projekt zgloszony przez Parafic p.w. §w. TrOjcy w Mikstacie
pt. Odrestaurowanie oraz adaptowanie parku parafialnego
na potrzeby mieszkaricOw Miasta i Gminy Mikstat nagroda 30 tys zl.
Projekt zgloszony przez ZespOi SzkOl nr 1 w Ostrzeszowie
pt. Tak dla warto,§ci (miedzyprzedmiotowy projekt
edukacyjny)- nagroda 30 tys z/.
Projekt zgloszony przez ZespOl SzkOl Publicznych
w Rozdra2ewie pt. Utworzenie sali regionalnej pod nazwq
„Izba lekcyjna z dawnych lot"- nagroda 30 tys zl.
Projekt zgloszony przez Gimnazjum im. plk. K. Zenktelera
w Buku pt. I 'I'y mo2esz zapobiegad zmianom klimatu nagroda 25 tys
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W konkorsie oglosronym przez Samormd WojcwOdinm Wiclkopolskicgo
//jai:It-AA prockologicznc i prokulturowe w ramach strategii rozwoju ohswar6w
wiejskich" — IX cdycja 2.008 roku.
projekt •Hisrotyczne dziedzictwo i ochmna pr,yrody
w publikacjach popularnb-naukowych jako realizacja
reit, Strategii ZrOwnowaioncgo R.orwoju Gunny Kaimicrz"
zostal uhonorowany nagrod4 pr.yenan4 pruz Kapittdc Konkorso

kVojewOdzkiego Punduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
eat projekt

Historyczne dziedzictwo i ochrona przyrody
w publikacjach popularno-naukowych
jako realizacja celu Strategii ZrównowazIonego Rozwoju
Gminy Kaimierz

serdecznynn gratulacjami i ;:yczeniami dalslych sukcesOw dla

zgloszony do Konkursu
,Dzialania proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
obszarew wiejskich" IX edycja 2008 roku
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MIS HARIBO NAGRADZA
W jaki sposOb dziecko uczy sic i poznaje Swiat? Najlatwiej
i najchetniej poprzez zabawy. Wystarczy szczypta fantazji
i pomyslowoSci, aby wykonujac z maluchem nawet codzienne
czynnoSci - takie jars np. wspOlne pieczenie ciasta, czy
porzadkowanie maskotek - pobudzie jego wyobrainie,
cwiczyc manualna zrecznoSe oraz uczyd nowych
umiejetnoSci. Podczas zabaw z rodzicami lub rewieSnikami
dzieci z niezwykla latwoScia poznaja ksztalty, kolory, litery
i cyfry. Wychowanie w domu, a pOiniej przedszkolu
przygotowuje nasze pociechy do funkcjonowania w grupie
i nauki w szkole. Dlatego wlaSnie powstala Akademia Misia
Haribo, ktOra zachcca rodzicOw oraz wychowawcOw
przedszkolnych do kreatywnych zabaw z dzieemi,
popularyzujac ides wczesnej edukacji w spoleczenstwie.
Patronem honorowym Akademii Misia Haribo jest
Towarzystwo PrzyjaciOI Dzieci (TPD). Patronami medialnymi
sa Przedszkolak, Top Przedszkole, Bliiej Przedszkola, Miasto
Dzieci i lnteria. Dzialania wspiera Rada Programowa, ktOra

czuwa nad merytoryczna strong projektu. Akademia Misia
Haribo przygotowala program dla przedszkoli, dzieci
i rodzicOw.
Przedszkola zostaly zaproszone do udzialu micdzy innymi
w konkursach plastycznych z bardzo cennymi nagrodami.
Nauczycieli zmobilizowano do poszukiwania nowatorskich
form pracy z dzieárni. RodzicOw zachccono do lcktury porad
eksperttiw i zadawania im pytan dotyczacych zabaw i rozwoju
dzieci. MIS Haribo zaprasza dzieci do kacika zabaw i gier
edukacyjnych z atrakcjami w postaci dyplomOw ukonczenia
Akademii, kart klubowych i doskonalej zabawy!
W tcgorocznej edycji konkursu dla przedszkoli dostrze±ono
wysilki Ka2mierskich Przedszkolanek. Jedno z pierwszych
miejsc w konkursie dla nauczycieli przypadlo Elwirze'
Fronczak z Przedszkola w Kaimierzu (w nagrodc Pani Elwira
otrzymala laptop). WyrOZniono rOwnieZ Karolnic Pieluchc i jej
dzieci - II micjsce w stawce blisko 4:3miuset przedszkoli, ktbre
wzicly udzial w konkursie (w nagrodc Przedszkole
w Kw2mierzu otrzymalo pokaZny zestaw pomocy
naukowych).

Obserwator KAZMIERSKI

SPECJALNE WYROZNIENIE
Robert Winiecki nauczyciel muzyki w Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Ka2mierzu zostal doceniony przez Kaimierski Samorzad. Specjalny
dyplom uznania zostal podpisany przez przewodniczacego Rady Gminy
Grzegorza Reinholza i w6jta Wieslawa Wlodarczaka. Doceniono prace
Pana Roberta na rzecz rozwijania, krzewienia i promowania rOinych
form muzyki w Gminie Ka2mierz. Podkreslono rOwnieZ Jego
zaanga±owanie w prowadzenie zespolOw wokalnych i bardzo dobra
wspOlprace z dzieCmi oraz miodziea w zakresie umuzykalniania i zajed
dydaktycznych.
Dyplom wreczyl osobiScie w6jt Wieslaw Wlodarczak podczas
Wieczornicy zorganizowanej w Szkole Podstawowej w KaZmierzu w dniu
6 lutego 2009 r.

LGD "Dolina Samy" stara sic o fundusze unijne
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Lokalna Grupa Dzialania „Dolina Samy" zloZyla do Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
Wielkopolskiego wniosek o przyznanie unijnej pomocy finansol,vej na 2009 r. w ramach
dzialania 4.3.1. Uzyskane pieniadze zostana przeznaczone na pokrycie bieZacych potrzeb
zwiazanych z bieiacym funkcjonowaniem Grupy, w tym na wdro2enie strategii i realizacje
projektOw. Decyzja Urzedu bedzie znana po zakonczeniu procedury oceny wniosku pod
wzgledem merytorycznym i forma nym.
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POLSKI ZWIkZEK WEDKARSKI
OKREG W POZNANIU
ZA WSPARCIE I POMOC
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WC5JTOWI GMINY KA±MIERZ
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WIEStAWOWi WL0bAkCZAK
okazane
serdecznie
za
Dzkkujemy
wsparcie, ktOre traktujemy jako wyraz dobroci i
chqci niesienia pomocy potrzebujqcym. Wasza
pomoc jest dla nas ogromnie znaczcjca i

WIESLAWOWI WLODARCZAKOWI
WOjtowi Gminy Kaimierz
ODZNAKE HONOROWA
NR 6110

potrzebna. Zawdzieczajcie Warn, Zycle tych
matych dzieci stole sic coraz lepsze. Mamy
nadzieje, ie rtasze relacje pozostonq w takich
sarnych stosunkach.
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„Obserwator Kaimierski"
jest bezplatnym biuletynem informacyjnym
Rady i WOjta. Gminy Kaimierz.
Redaguje Janusz StrOZyk.
tel. 061129 18 065, fax 061/29 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwator@kazmierz.pl

Naklad: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknicio: 9 marca 2009 r.
Sklad i druk: „HEMIGRAF" tel./fax (061) 8 307 849
60-418 Poznan, ul. Puiaka 3 (Swierczewo)
Zapraszamy i zachecamy do wspOlredagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpouriada za trek' ogloszeri.

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
CCRPZM nr 292
Lista Ministra Infrastruktury nr RS 001021
WYCENY - EKSPERTYZY
REKONSTRUKCJA ZDARZEN DROGOWYCH
tel. 0603 849 073 lub 061 656 49 61

2

STACJA PALIW BLISKA W KAZMIERZU
zatrudni pracownikOw
tel. 0601 69 44 18
e-mail: piotrwojdWagazeta.pl
INFORMACJA 0 WYNIKACH
NABORU
na stanowisko pracownika d/s obshigi
sekretariatu
w Zakladzie Uslug Komunalnych
w Kaimierzu

Informujcmy, is w wyniku zakonczenia
proccdury naboru na ww. stanowisko
zostala wybrana Pani Aneta
Piotrowska zamieszkala w Sokolnikach
Wielkieli.
INFORMACJA 0 WYNIKACH
NABORU
na stanowisko samodzielnego
referenta w Zakladzie Uslug
Komunalnych w Kaimierzu
Informujemy, ie w wyniku zakonczenia
procedury naboru na w/w stanowisko
nie zostala zatrudniona Zadna osoba.

Obserwator KAZMIERSKI

W poniedzialek 16 lutego 2009 r.
w Kaimierzu goSciliSmy zespO/ wokalny
Fantazja z Ejszyszek na Litwie. Mlode
artystki podczas koncertu w sali Gminnego
O g rodka Kultury wykonaly szlagiery
polskiej muzyki rozrywkowej. MogliSmy
rOwnieZ posluchac oryginalnych piosenek
wykonanych w jezyku litewskirn.
Dziewczyny z Ejszyszek spotkaly sic
rOwniei z naszym zespolem tanecznym
"Dziewczyny Zanety".

MEDALE DLA KAZMIERZAN
7 lutego SpOlka TPBUS §wictowala 10-leCie swojego istnienia.
Przybylych go gci przywital Prezes Zarzadu TPBUS Sp. z o.o.
Waldemar Wereszczyriski. Uroczystoa
swa obecnoS.cia
Posel na Sejm RP, a jednoczenie pierwszy wOjt Gminy Tarnowo
PodgOrne Waldy Dzikowski, Dorota Kurzela z Biura Generalnego
Ministerstwa Infrastruktury, Przewodniczaca Rady Gminy Ewa
Noszczyriska - Szkurat, WOjt Gminy Tarnow() PodgOrne Tadeusz
Czajka oraz w6jtowie gmin KaZmierz - Wieslaw Wlodarczak
i Dusznik - Adam Woropaj.
Medalem „ZasluZony dla transportu Rzeczpospolitej" nadanym
przez Ministra Infrastruktury odznaczeni zostali micdzy innymi:
Andrzej Szulc i Antoni Sulkowski (oboje z Kiaczyna) oraz Wieslaw
Kowalkiewicz z Kaimierza. Medal ten przyznawany jest za ponad
20 lat pracy w przewozie osOb.
Zlotym Medalem za dlugoletnia slu2be, nadanym przez Prezydenta
RP, odznaczono Czeslawa Foremskiego, Anne Matuscwicz, JOzcfa Ossowskiego i Prezesa Zarzadu Waldemara
Wereszczyriskiego (z KaZmierza).
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

SPOTKANIE Z ARTUREM BARCISIEM
Dzicki pani Marii Sobkowiak - dyrektorowi Biblioteki Publicznej
w Kaimierzu mlodzie2 gimnazjalna (wraz z nauczycielami
i pracownikami szkoly) mogla spotkaa sic z wybitnym, powszechnie
znanym i cenionym aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym Arturem Barcisiem.

Dorosli kinomani pamictaja go micdzy innymi z „Dekalogu" K. Kie.§lowskiego, gdzie w epizodach stworzyl istne perclki sztuki
aktorskiej, miodzieZ gimnazjalna pamicta go przede wszystkim jako Tadeusza Norka z serialu telewizyjnego „Miodowe lata".
Wszyscy znamy go z roli Arkadiusza Czerepacha, sckrctarza gminy w serialu „Ranczo".
Artur Barci§ przywitany przez dyrektora gimnazjum (przedstawiany byé nie musiat !) barwnie opowiadal o swojej karierze
aktorskiej i reZyserskiej, o nielatwych poczatkach i o swoich upodobaniach. Odpowiadal chetnie na pytania dotyczace m.in.
krccenia serialu „Ranczo". Bylo to za wszech miar sympatyczne i wielce pouczajace spotkanie dla obydwu stron.
Artur Barcis wpisal sic do kroniki Gimnazjum dla nas niezwyklc milo. Dzickujemy!

Dotacje przyznane!
Na rok 2009 biblioteka zloZyia dwa wnioski projekty w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz jeden wniosek w Urzcdzie Marszalkowskim w Poznaniu.
Wszystkie wnioski zostaly rozpatrzone pozytywnie!
Projekty: „ od autora do aktora" oraz: „Kaimierska Biblioteka
oknem na swiat literatury" otrzymaly ostateczna akceptacjc
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na iaczna kwote:
14800,00 zl. Teraz czekamy tylko na umowy.
W zadaniu „Od autora do aktora" beda uczestnezya
uczniowie klas III-IV szkOl podstawowych gminy Kaimierz.
Beda oni zgiebiaC tajniki etapOw powstawania ksiaAci.
Najpierw bcda uczestniczy6 w warsztatach papierniczych,
potem spotkaja sic sic z ilustratorem - Wojciechem Kolyszko,
autorem ksiaiek - Kazimierzem Szymeczko oraz obejrzy
spektakl teatralny: „Och, Emil".

Drugi projekt bcdzie realizowany jesienia. W tym zadaniu
wyjdziemy z propozycja spotkaii z autorami ksiaZek do
uczniOw klas VI szkoly podstawowej, klas III gimnazjum oraz
doroslych czytelnikOxv. SzOstoklasi§ci spotkaja sic z Pawlem
Bercsewiczem, Joanna Olech, gimnazjali gci beda mieli okazjc
porozmawiac z Ewq Nowak, Krzysztofem Petkiem. Doroslych
czytelnikOw zaprosimy na spotkanie z Barbara Kosmowska,
Monika Szwaja. KaZda grupa obejrzy rOwniei spektakle
teatralne.
A teraz uwaga! Mi/o§nicy teatru, ktOrzy tak tlumnie
odwiedzali w ubiegiym roku nasza sale kinowa. W zwiazku
z tym, 71.e nasz projekt „I kino mote byd teatrem" spotkal sic
z tak entuzjastyzcnym odbiorem, w tym roku ponowilismy
nasz wniosek z pro§ba o dofinansowanie zadania do Urzcdu
Marszalkowskiego w Poznaniu. Departament Kultury
pozytywnie ocenil nasz projekt i przyznal kwotc 3000 zi.
Niestety musimy poszukae jeszcze sponsorOw, ale na nowo
nasze kino przeobrazi sic w teatr!
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Z NOTATNIKA WICEPRZEWODNICZACEGO RADY POWIATU
Powiatowy Urzaci Pracy jest jecinostka organizacyjna Powiatu Szamotulskiego. W ka2clyrn miesiacu.

Powiatowy Urzad Pracy monitoruje sytuacjc na rynku pracy w poszczcgOlnych jcdnostkach
administracyjnych na terenie powiatu. Na dzieri 28 lutego 2009 r. struktura bezrobotnych w gminie
Ka±mierz wygladata nastepujaco: ogOtem bezrobotnych zarejestrowanych bylo 157 osoby, z tego osoby
poprzednio pracujace 125, w tym zwolnione z przyczyn dotyczacych zakladu pracy - 15, dotychczas
niepracujace - 32.
Osoby w szczegOlnej sytuacji na rynku pracy ( z ogOtem): cllugoptrwale bezrobotne - 64, powy2ej 50 roku
zycia - 27, bez kwalifikacji zawodowych - 65, bez do§wiadczenia zawodowego - 42, bez wyksztalcenia
§redniego - 123.
Sytuacja na rynku pracy na dzien 31 stycznia 2009 roku w Powiecie Szamotulskim wygladala
nastcpujaco: ogOlem bezrobotni 2673, w tym kobiety 1538. Na dzieri 28 lutego 2009 r. - ogOtem
bezrobotni 2989, w tym kobiety 1680. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogOlem) zamieszkali na wsi 1336, w tym kobiety- 743, osoby w okresie do 12 miesiccy oct ukoriczenia nauki - 164.
Osoby w szczegOlnej sytuacji na rynku pracy (z ogOtem): do 25 roku zycia - 816, osoby, ktOre ukoriczyly szkole wysza. do 27 lat
- 29, dlugotrwale bezrobotni - 1100, powy2ej 50 roku zycia - 588, bez kwalifikacji zawodowych - 755, bez doswiadczenia
zawodowego - 789, bez wyksztalcenia §redniego - 1919, samotnie wychowujace co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 tat 243, osoby, kt6re po odbyciu kary pozbawienia wolnosci nie podjcly pracy - 53, niepelnosprawni - 83.
Stopa bezrobocia dla naszego powiatu na przelomie stycznia i lutego zostala wyliczona na 8,1 % (dla porOwnania: powiat
poznariski - 1,9% (najniZsze w wojewOdztwie), powiat zlotowski - 18,9 %, g rednio dla calej Wielkopolski - 7,2 %).
Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Szamotulach Maria Kowalczyk juZ dzi§ zaprasza na Targi Edukacji i Pracy
w Szamotulach (szczegOlowe informacje - tcl. 061 29 20 299).
Zenon Galka
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

FERIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAJU WIELKIM

W tym roku w Szkolc Podsta wowej w Gaju Wielkirn zorganizowano podczas ferii zirnowych pOtkolonie dla chctnych
uczniow. Pierwszcgo dnia zaproponowali§my dzieciom wyjazd na batik karnawalowy do Karnierza, ktOry organizowali
pracownicy GOK-u. Modne i znanc piosenki, konkursy, twice grupowe i indywidualne oraz moZliwo§6 poznania dzieci
z innych szkOl sprawity, ze trzy godziny tam spcdzone mincty bardzo szybko. Niespodzianka przygotowana na zakoxiczenie
balu byly wystepy taneczne mtodych litewskich artystOw.
Drugi dzieri ferii dzieci spcdzily w szkole uczestniczac w zabawach sportowych, zajeciach plastycznych i zajcciach
w pracowni komputerowej.
Trzeciego dnia 1,vybrali§my sic na wycieczkc do Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, gdzie mogli§my podziwiaa
dawne, picknie haftowane stroje ludowe z terenu Wielkopolski.
Trzy dni, trzy rOine propozycje ich spedzenia sprawily naszym dzieciom wiele przyjemno§ci i wywolaly usmiech na ich
twarzach.
Danuta Luczak - Szkola Podstawowa w Gaju Wielkim.
Poszukujg od wrze gnia 2009 r.
opiekunki dla 7 - letniego chlopca
od godz. 13.00 do 16.00
(w tym odbieranie ze szkoly)
tel. 0601 960 651 po godz. 17.00

Pogotowie komputerowe!

szybko, tanio i fachowo
naprawa u klienta
BARTEK 508 077 702 lub 724 601 914
061 29 17 108

--- - ---

-Ustugi krawieckie - Justyna Tym

64-530 Kaimierz, ul. Wi g niowa 13
tel. 061 29 17 950 lub 0667 729 650

Uslugi stolarskie,
malowanie, szpachlowanie,
remonty, plytki itp.
tel. 0519 450 928 lub 0697 959 412
Og rodek

Szkolenia KierowcOw
FORMULKA

zaprasza na kursy kierowcOw kat. A i B
tel. 0512 306 062

Domowy ubilkj
zwierzat
oraz
1,vyrOb przetworOw
wgdliniarskich
tel. 695 710 803

GAZ SERWIS
Arkadiusz Tomczak
tel. 0601 76 32 86

DREWNO KOMINKOWE

POCI4TE I POLUPAiVE
;t

OFERCIE POSIADAMY TAME GAR/NM, .MK:

BRZOZA
• OLCHA
D4B
."111 GRAB
* OSIKA

Konkurency,jne eeny!!!
KONTAKT: tel. kom. 510 043 559 lub 603 411 331
e-mail: drewno.kominkowe@vp.pl
K.1/I

/, ul

.uwa 4I

Remont w Bibliotece w Ka.mierzu dobiegl kofica. Gruntowny remont wnctrza pochlonal blisko 5O tys. zl.
Prace modernizacyjne byly te2 okazja do „przejrzenia" ksicgozbioru i innych zbiorOw bibliotecznych.
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W czasie zimowych ferii w Szkole Podstawowej w Bytyniu
wymienionc kolejne okna. Tyrn razem udalo sic wymienid

stolarke na eatej geianie poludniowej. Prace pochlonely 10 tys.

V,

Zakiadu Uslug Komunalnych w KaZmierzu stanowiace
zalacznik do niniejszcj uchwaly.

Uchwa/a. Nr XXXV/ 181/09
Rady Gminy Kaimierz
z dnia 25 lutcgo 2009r.

Ustala sic doplate dla gospodarstw domowych
§ 2.
w nastcpujacej wysokoSci:
do 1 m SciekOw odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania

gcielthw

0,35

z/

1,26

z/

do 1 m SciekOw dowoionych do oczyszczalni gminrych

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu SciekOw (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858,
z 2007r. Nr 147, poz. 1033) oraz § 5 pkt 7 rozporzadzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
okreSlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunkOw rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode
i zbiorowe odprowadzanie SciekOw (Dz. U. Nr 127, poz. 886)
Rada Gminy KaZmierz uchwala, co nastcpuje:

Wykonanie uchwaly powierza sie WOjtowi Gminy
Kaknierz.

§ 3.

Traci moc uchwala Nr XX1/ 113/08 Rady Gminy
KaZmierz z dnia 5 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania SciekOw.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

§ 1. Zatwierdza sic taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzenia g ciekOw na wniosek

Zatacznit«to uchwaly Nr XXXV/181/09
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA SCIEKOW
Cena za I

wody*

Cena za 1 m 3 4eiek6w*

[A]

[zt]

(ospodarstwa domowe

2,82

4.16

Irene podmioty gospodarcze

2,82

4,16

Tarylowa grupa odbioreOw

uslug

Abonament - stawka oplaty stalej w zl/ m-c netto - 2,45 zl*
Oplata za przylaczenie do urzadzen wodociagowo-kanalizacyjnych:
do urzadzen wodociagowych - 1 028,00 z/ *
do urzadzen sieci kanalizacji sanitarncj - 1 542,00 zl*
*- cena netto (bez podatku VAT)
2006 roku w sprawie okreSlania taryf, wzoru wniosku
Uzasadnienie
o zatwierdzenie taryf oraz warunkOw rozliczen za zbiorowe
do uchwaly Nr XXXV/ 181/09
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie SciekOw
Ratty Grainy Karnierz z dnia 25 lutego 2009 r.
(Dz. U. Nr 127 poz. 886). PrzedloZone taryfy zgodnie z w/w
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
przepisarni okreSlaja wysokoSci stawek i oplat. Ceny i stawki
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
oplat okreSlone przez zaklad w taryfach zostaly
iciekOw
skalkulowane na podstawie niezbcdnych przychodOw
prowadzcnia dzialainoSci zaplanowanych na rok
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
obowiazywania taryf.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
Uchwalona zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy doplata zmniejszy
odprowadzaniu SciekOw ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz.
obciaZenie mieszkancOw odprowadzajacych
858, z 2007 roku Nr 147 poz. 1033) i zachowaniem szczegOlnie uwzglcdnia grupc, kt6ra nie dysponuje
wskazanych w ustawie terminOw Zaklad Uslug technicznymi moZliwoSciami wlaczenia sic do sieci
Komunalnych w KaZmierzu przed/oZyl WOjtowi Gminy kanalizacji sanitarnej i korzystajaca ze zbiornikOw
Kaimierz wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
bezodplywowych oraz us /ugi dowolenia gciekOw do
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania SciekOw.
W trakcie postepowania zatwierdzajacego, o ktOrym mowa oczyszczalni.
Przy ustalaniu taryf przyjcto zasade ustalania ich na
w art. 24 ust. 4 przytoczonej ustawy ustalono, ze Zak/ad optymalnym poziomie dla odbiorc6w uslug i rOwnoczeSnie
opracowal taryfy zgodnie z zasadami okre§lonymi gwarantujacym prawidlowe funkcjonowanie Zakladu.
w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
Obserwator KAZMIERSKI
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Obradowalo Walne Zgromadzenie Gminnej Spolki Wodnej w Kaimierzu

W dniu 05.03.2009 r. w KaZ- mierzu odbylo sie coroczne Walne Zgromadzenie delegatOw Gminnej SpOlki Wodnej z terenu
Gminy Kaimierz. Posiedzenie mialo w tym roku charakter sprawozdawczy i dotyczylo pracy SpOlki za rok 2008.
Podsumowujac prace GSW w minionym roku delegaci pozytywnie ocenili prace Zarzadu oraz realizowane w tym roku prace
majace na celu utrzymanie we wlakiwym stanie urzadzenia melioracyjne. W roku 2008 przeprowadzono konserwacjc rowOw
na ogOlnej diugoki 27 250 mb oraz konserwacjc urzadzen drenarskich na obszarze 107 ha. Ponadto w IV kwartale
przystapiono do gruntowncj konscrwacji rzeki Samy na odcinku od Zbiornika Radzyny do Gaju Wielkiego. W wyniku
prowadzonych dzialan wykonano prace konserwacyjne o lacznej diugoki 5 300 metrOw. W kolejnym punkcic delegaci
przystapili do ustalenie wysokoki skiadek czlonkowskich na rok bieiacy. W wyniku dyskusji uzgodniono, ze ze wzgledu na
obecna sytuacje w rolnictwie wymiar skladek dla gminy Kaimierz pozostanic na niezmienionym poziomie z roku 2008, to jest
24 zl z 1 ha gruntOw zmeliorowanych, natomiast skladka minimalna pozostala w wysokoki 35 zl. Nastcpnic uczestniczacy w
spotkaniu delegaci przyjcli do realizacji plan pracy SpOlki Wodnej na rok 2009, zakiada on konserwacjc 25 km rowOw oraz 150
ha urzadzen drenarskich. W Walnym posiedzeniu GSW uczcstniczyl Wiccstarosta JOzef Kwa§niewicz, WOjt Gminy Kaimierzu
Wieslaw Wlodarczak, Dyrektor Poznariskiego Zwiazku SpOlek Wodnych Wladyslaw Abramowicz oraz delegaci
z poszczegOlnych wsi gminy Kaimierz i reprezentanci gospodarstw rolnych.
Spotkanie zakoficzy/a dyskusja dotyczaca biezacych problemOw dziatalnoki GSW, pozyskiwania dodatkowych funduszy na
dzialalnok SpOlki, egzekwowania zaleglych skiadek i prowadzenia prac melioracyjnych w roku 2009.

RUSZA PROW !!!

Informujemy, ze na przelomie kwietnia i maja, na terenie
Zespolu SzkOl Technicznych na poznariskrin Golccinie
(przy siedzibie lzby), odbcdzie sic kurs dla kombajnistOw.
Zasadniczo kurs jest 2-dniowy i koriczy sic uzyskaniem
uprawnien do kierowania kombajnem, ale jest jeszcze
trzeci dzien kursu - w firmie Claas, z demonstracja
nowoczesnego sprzetu. Prowadzacym kurs jest pan Karol
Wesolowski, nauczyciel z ZST.
Koszt kursu to 250 zl od osoby.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przyje/a tegoroczny wstcpny harmonogram ogiaszania
termin6w nowych naborOw wnioskOw na dzialania pomocowe
z Programu Rozwoju ObszarOw Wiejskich 2007-2013.
Kierownictwo Agencji przewiduje, Ze w tym roku jako
pierwszy zostanie ogloszony termin przyjmowania wnioskOw
na „Ulatwianie startu mlodym rolnikom" co ma nastapi6 24
Warunki zapisania sic na kurs:
marca br. Nastcpnie 14 kwietnia bcdzie ogloszon y data
- praktyczne doiwiadczenie w obsludze kombajnu (nie
naboru wnioskOw na wsparcie z dzialania "Modernizacja
przyjmujemy nowicjuszy - ci musza odbye pelny kurs,
gospodarstw rolnych". Z kolci 5 maja bcdzic wiadomo od
zwykupieniem nauki jazdy) - w momencie przyjmowania
kiedy ARiMR zacznie przyjmowaa wnioski na „RO2nicowanie
zapisOw nale±y bezwzglcdnie:
Przedsicbiorcy
w kicrunku dzialalnoki nierolniczej".
- ukoficzone 18 lat,
mice
zajmujacy sic przetwOrstwem Zywnoki powinni poznae
- posiada6 prawn jazdy kategorii B lub T.
termin przyjmowania wnioskOw na wsparcie ich branZy
z dzialania „Zwickszenie wartosci dodanej podstawowej
Zapisy chetnych osOb (z okolicy Poznania i nie tylko)
produkcji rolniczej i le§nej" 26 maja 2009 r.
przyjmujemy pod numerem tel. 061 846 44 05. Zgloszone
W najbliZszych dniach Agencja poinformuje te2
osoby poinformujemy telefonicznie o dokladnym terminie
o terminie ogloszenia naboru wnioskOw na
kursu.
nowouruchamiane dzialanie „Tworzenie i rozwOj
mikroprzedsiebiorstw". NabOr wnioskOw na to dzialanie jest
UWAGA ROLNICY !!!
wstepnie przewidziany na przelom I i II kwartalu br.
Urzad Gminy w Kaimierzu
W najblizszym czasie ARiMR oglosi kiedy podanc
oraz Sittiba Doradcza WODR - Poznan, gminy Kaimierz
zostana. do publicznej wiadomoki terminy przyjmowania
IN FORMUJ4
wnioskOw na pozostale dzialania z PROW 2007 - 2013:
w miesiacach kwieciefi, maj, czerwiec 2009 roku
„Korzystanic z uslug doradczych przez rolnikOw i posiadaczy
na terenie gminy Kaimierz odbeda sie przeglady okresowe
lasOw", „Uczestnictwo rolnikOw w systemach jakosci
opryskiwaczy kt6rymi wykonywane sa zabiegi ochrony
Zywnoki" i „Odtwarzanie potencjalu produkcji le§nej
roilin w gospodarstwach.
zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentOw
Przeglad sprzetu jest odplatny i powinien bye
zapobiegawczych".
wykonywany raz na trzy lata przez specjalistyczna
jednostke uprawniona do wykonywania atestacji
ARiMR postanowila poda6 wyprzedzajaco
opryskiwaczy.
przewidywane terminy ogloszenia naborOw wnioskOw na
Wszystkie zainteresowane osoby wykonaniem badania
uzyskanie pomocy finansowej z PROW 2007-13, by chctni na
opryskiwacza proszone sa o zgloszenie swojego
skorzystanie z dotacji Unijnych mieli wiccej czasu na dobre
uczestnictwa do dnia 31.03.2009 roku osobi gcie w
przygotowanie i wypelnienie skiadanych wnioskOw
Urzedzie Gminy - poked nr 8 lub telefonicznie dzwoniac
o wsparcie.
na numer telefonu: 0 61 29 37 312.

Agencja zakoriczyia przyjmowanie wnioskOw
Agencja Rynku Rolnego informuje, ie Oddzialy Terenowe ARR zakoliczyty przyjmowanie wnioskOw o przyznanie
doplaty z tytulu zuzytego do siewu lub sadzenia materialu siewnego kategorii clitarny lub kwalifikowany zbO2 ozimych,
wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 roku.
W terminie skladania wnioskOw ocl 1 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r., do oddzialOw terenowych Agencji wplyncio
ok. 22 tys. wnioskOw o przyznanie doplaty do zuzytego do siewu materialu siewnego zb62 ozimych. Najwicksza liczbe
wnioskOw zloiono w Oddzialach Terenowych ARR dzialajacych na terenie 1.vojewOdztw: wielkopolskiego, kujawskopomorskiego oraz dolnoSlaskiego.
Nastcpny termin skiadania wnioskOw o przyznanie doplaty z tytulu zuzytego do siewu lub sadzenia materialu siewnego
rozpocznie sic 15 kwietnia 2009 r. i potrawa do 15 czerwca 2009 r.
We wskazanym terminie bcdzie moZna ubiegaC sic o przyznanie doplaty z tytulu zuzytego do siewu materialu siewnego
kategorii clitarny lub kwalifikowany:
zbOZozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),
zbO2jarych (wysianych w 2009 r.),
roslin straczkowych (wysianych w 2009 r.),
ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).
wiccej na www.arr.gov.pl
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W kliinatach walentynkowych w taiedziele 14 lutego br.
w Swietlicy wiejskiej w POlku bawili sic najmlodsi mieszkaricy
wraz z rodzicami. lmpreze zorganizowala pani soltys Alina
Bak z zawszc niezawodnymi sponsorami.

W styczniu w naszym Gimnazjum trwala zbierka rzeczy oraz
pieniedzy dla zwierzat ze schroniska zorganizowana przez
Samorzad Uczniowski. Dnia 10 lutego 2009 roku dwie
Sylwia Szepczyriska
uczennice Gimnazjum
(pomysiodawczyni akcji) i Weronika Telenga wraz z Pania
pedagog Malgorzata Filipiak i Pania Ewa MaCkowiak
odwiedzily przytulisko dla zwierzat w Przyborewku.
Podopieczni Pani Wandy Jerzyk otrzymali w darze zebrane
pieniadze w kwocie 225 zlotych oraz karma dla psOw, koidry,
koce i inne przydatne zwierzakom rzeczy.
schroniska byla bardzo zadowolona z darOw, jakie otrzymala.
Uczennice Gimnazjum zapewnily Pania Wandy, ze to akcja
nie byla jednorazowa pomoca, i ze nasza szkola nie zapomni
o zwierzctach z PrzyborOwka.

W czasie ferii zimowych na terrine gminy zorgartizowano
prilkolonie z programem profilaktycznym. Przez 5 dni szkoly
proponowaly dzieciom i miodzie2y bogaty program imprez.
W poniedzialek dla najmlodszych przygotowano bal
karnawalowy polaczony z koncertem zespolu Fantazja.
Sponsorem wickszoSci przedsiewzic6 byla Gminna Komisja
Rozwiazywania ProblemOw Al koholowych

W dniu 24 lutego br. rozpoczal sic bezplatny kurs dla
bezrobotnych w Szkole Podstawowei w Kaimierzu. Szkolenie
realizowane jest w ramach projeklu wspOlfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

Jak co roku Gminny 0Srodek Kultury w KaZmierzu zorganizowal ferie dla dzieci i mlodzieZy. Wyjazdy na plywalnic do
Szamotul, warsztaty wikliniarskie, teatrzyk z Krakowa oraz gry zabawy i konkursy to niektOre z zaproponowanych zajce.
Dyrektor Piotr Pospieszny dziekuje za udzial tym, ktrirzy skorzystali z oferty GOK.
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1 lutego 2009 r. zorganizowano w Ka±. rnierzu zimowy turniej rekreacyjnoNowa Vie najlepsza sportowy.
Do rywalizacji stane/y ekipy z dwunastu soleetw: Dolne Pole, Gaj
Wielki, Kairnierz, Kopaniana, Wit kowice, Miodasko, Nowa Wie§, Piersko, POlko-Wierzchaczewo, Sokolniki Male i Sokolniki
Wielkie oraz SierpOwko.
Rywalizowano w wiclu konkurencjach by/ wielobOj sprawnociowy, wielobOj rodzinny, strzelanie z wiatrOwki, rzuty lotka,
rzuty do kosza, rzuty karne, zmagania szachistOw i warcabistOw oraz turniej tenisa stoiowego.
Zawody odbyly ste w sali gimnastycznej kazmierskiego gimnazjum. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czUVAT sztabsTaf6w
w skladzie: Anita Rutkowska, Malgorzata SzagZdowiez, Joanna Szymatiska, Zbignicw Filipiak, Mott- Mamet, Pawel Grenda
i Zenon Pawlaczyk.

Najlepsi warcabiS"ci: I miejsce - Wojciech Trochimowicz
z Sokolnik Malych (obok wojta), II - Czestaw Owsianny
z Kopaniny „ III - Mariusz Patalas z Mlodaska

1?ywalizacje warcabistek wygrala Natalia Popielska
z Kcinierza (Nowa Wie). II miejsce przypadlo Malgorzacie
Paradka z Gaju Wielkiego (to S'rodku) a III Agnieszce Telenga
Pierska.

WOjt Grainy Wiestaut Wlodarczak z najlepszymi szachistami: Rywalizacje szachistek tor-od pan wygrala Miroslawa
Wiktorem Skretkowskim z Ka.mierza (Noz.vej Wsi) - I miejsce, Nowakowska z Pierska, ktOra reprezentowala bedzie
Grzegorzem Lukaszykiem z Mlodaska (drugi od prawej) Kcdmierz na Zimowej Spartakiadzie Powiatowej.
- 11 miejsce oraz Dawidem Klim.asem z Sokolnik Malych
(pierwszy od prawej) - III miejsce.
Ott

4111,-

•
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Najlepiej rzuty karne wykonywali: Jerzy Lawicki z Pierska
(obok wOjta), Jan Antkowiak z Mlodaska - II miejsce i .Wiestaw
Kulczyriski z Karnierza Nowej Wsi - III miejsce.

Wajt Wieslaw Wlodarczak z najlepszymi Kwimierskimi
tenisistami stolowymi: Waldemarem Sztelle z Witkowic (drugi
od lewej), Patrykiem Musialem z Sokolnik Wielkich - II miejsce
i Markiern Telengq z Pierska - III miejsce (pierwszy ad prawej).

Najlepsze tenisistki stotowe: Katarzyna Przybysz salectwo
Dolne Pole, Malgorzata Trochimowicz - Sokolniki Male
(w rodku) i Anna Paradka - Gaj Wielki (pierwsza od prawej).

Rodzina Witkowskich z Ka..Zrnierza. Nowej Wsi wygrala
rywalizacje w wieloboju rodzinnym (na zdjeciu). Drugie
miejsce wywalczyla rodzina KaczmarkOw z Sokolnik Wielkich,
a trzecie - rodzina Troszczyriskich z solectwa POlko
Wierzchaczewo.
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Najlepsi w wieloboju rekreacyjnym Magdalena Frackowiak
i Mariusz Berliriski z Ka2mierza Nowej Wsi (na zdjeciu).
H miejsce w tej konkurencji przypadlo Milenie Madej-Ozimek
i Patrykowi Frostowi z Kiaczyna, a III - Aleksandrze
i Mateuszowi RoZynkom z Sokolnik Wielkich.
.14:

-. =NE

Od lewej: irk* Wieslaw Wtodarczak, Wieslaw Kulczyriski
- soltys Nowej Wsi (zwyciczcy spartakiady), Jerzy Lawicki
- soltys wsi Piersko (II miejsce) i Eugeniusz Wolgusiak - soltys
wsi Mlodasko (III miejsce).
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Alucl spratonym przebiegiem imprezy czuwal Andrzej Odwrot Publiczno6 dopittyotvolu

tylko „stvoich".

z Urzedu Gminy w Katmierzu.

Nasi radni blysncli forma
W niedzielc 8 lutego 2009 r. odbyla sie w Ka±mierzu Zimowa Powiatowa Spartakiada Gmin Powiatu Szamotulskiego.
Zawodnicy z poszczegOlnych gmin rywalizowali w podobnych konkurencjach jak podczas Spartakiady Gminnej, ktOra odbyla
sic tydzien wczegniej.
Reprezentujacy Gminy Ka2mierz Wojciech Taisner z Bytynia i Marek Czlapa z Sokolnik Malych (na zdjcciu obok) zajeli bardzo
dobre drugie miejsce w konkurencji rzutOw karnych. Ulegli nicznacznic reprezentantom Ostroroga (Zbigniew Michalak
i Jaroslaw Oszmalek). Trzecie miejsce przypadlo Szamotutom (Lech Sowiriski i Jerzy Najderek).
Rywalizacje w wieloboju rekreacyjnym kaZmierski duet Magdalena Frackowiak i Mariusz Berliriski tikoriczyli na II miejscu.
Zostali wyprzedzeni przez ekipc z Pniew Ewelina Puk i Lukasz Czakala. W wieloboju rodzinnym bezkonkurencyjni na terenie
gminy Agnieszka, Zbigniew i Pawel Witkowscy otarli sie o podium (zajcli IV miejsce). Najlepsza w tej konkurencji okazala sic
rodzina Komi kOw reprezentujaca Gminy Duszniki.
NieZle poradzili sobie rOwnie2 nasi tenisisci stolowi. Katarzyna Przybysz i Waldemar Szt elle wywalczyli niezwykle cenne miejsca
miejsca IV. Bezkonkurencyjni w tej dyscyplinic
byli Ostrorolanie Natalia Nowaczyk i Bartosz
Starosta (oboje sa uczestnikami rozgrywek
kwalifikowanych).
Nieco mniej szczc gcia nasi zawodnicy mieli
w grzc w szachy i warcaby. Wojciech
Trochimowicz w warcabach zajal V miejce.
Podobne miejsce zajcla rOwnieZ Anna Paradka w
warcabach kobiet. Maigorzata Paradka
w szachach kobiet wywalczyla IV miejsce.
Natomiast nasz szachista Wiktor Skrctkowski
by/ szOsty.
Ostatecznie na najwy2szym stopniu podium
stancia ekipa reprezentujaca Grnine
Szamotuly. II miejsce przypadlo Gminie
Ostrotrig, a III Gminie Pniewy. Gmina Kazmierz
zajcia piate miejsce.
Najlepszym zawodnikom pamiatkowe dyplomy
i puchary wrcczyl Wicestarosta Szamotulski
JOzef KwaSniewicz w asy§cie WOjta Gminy
KaZinierz Wieslawa Wlodarczaka.
Na zakoriczenie Spartakiady z programem
artystycznym wystapil ka2mierski zespO/
taneczny „Dziewczyny Zanety".
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Nowa Wiei najlepsza
W piatek, 30-go stycznia w swietlicy wiejskiej w Bytyniu
odbylo sic spotkanie seniorOw-mieszkancOw wsi Bytyn
i Piersko. Organizatorami spot kania bylo Kolo Gospodyn.
Wiejskich w Bytyniu oraz Gminny OS. rodek Pomocy
Spolecznej w KaZmierzu.
Seniorzy powitani zostali przez organizatorOw imprezy,
nastepnie poczcstowani przygotowana kawa, herbata,
paczkami i innymi slodyczami. W czasie spotkania
mozna bylo porozmawia6 z sasiadami, posluchaa
muzyki jak i ruszy6 w tany. Oprawe muzyczna imprezy
zapewnili panowie: Waldemar Herman oraz Piotr
Pospieszny, ktOrzy grali na instrumentach klawiszowych
oraz na saksofonie. Zesp6/ nie tylko przygrywal do
tanca, ale teZ organizowal wspOlna, zabawe. W czasie
imprezy mozna bylo wzia6 udzial w konkursach i
of rzyma6 drobne nagrody. Podczas spotkania obecni byli
soltysi wsi Piersko pan Jerzy Lawicki oraz Bytynia pan
Wojciech Tajner, a takie ksiadz proboszcz Piotr Budasz.
W bardzo milej atmosferze uplyna/ nam czas. Szkoda tylko, ze nie wszyscy zaproszeni mogli skorzysta6 ze spotkania, ale
zarOwno choroby, jaki i pogoda mialy na to swOj wplyw. Liczymy, Ze w przyszlym roku frekwencja bedzie znacznie lepsza, czego
wszystkim goSciom Zyczymy.
GS
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21 i 22 stycznia to szczegOlne dni, o ktOrych pamicta kaZdy wnuczek
i wnuczka. W zaciszach swoich dom6w, na iyczenia i odwiedziny,
czekaja Babcie i Dziadkowie. Uczniowie i przedszkolacy zc Szkoly
Podstawowej w Gaju Wielkim chcac umili6 swoim najbliZszym
dziadkom chocia2 jeden dzien. , postanowili przygotowa6 program
artystyczny 1)e/en kyczliwoSci i radosci.
Dzieci z naszej Szkoly bardzo sumiennie pracowaly przed tym
szczegOlnym dniem. Poniewa2 jest to jeszcze okres Swiateczny
postanowiliSmy wykorzysta6 program jaselkowy, scenografic,
wspaniale przygotowane stroje, rekwizyty i zaprezentowa6 je w wraz z
wierszami okoliczno§ciowymi. Na te wyjatkowa uroczystosc zostali
zaproszeni przede wszystkim dziadkowie naszych wychowankOw, ale
przybyli rOwnieZ seniorzy z naszej wsi.
Dzieci byly zadowolone ze swojego wystepu, a zgromadzeni go§cie
nagrodzili je gromkimi brawami. Z niecierpliwoScia jednak wnuczcta
czekaly na moment, w ktOrym beda mogly obdarowa6 swoich dziadkOw wlasnorecznie przegotowanymi upominkami
i podziekowa6 Im za milosc i troskc.
Obserwujac atmosferc tamtego dnia mozna powiedzie6, ze bylo to bardzo udane przedpoludnie, pelne harmonii, ciepla
i serdecznogci. Dzickujemy wszystkim za docenienie trudu i tak liczne przybycie, Zyczymy jednoczeSnie duZo zdrowia i samych
radosnych dni.

Danuta Luczak Szkota Podstawowa w Gaju Wielki

MARIA D4BROWSKA PRAWA DZIECKA W OKRESIE JEJ TWORCZOSCI
13 lutego 2008 roku uczniowie Szkoly Podstawowej w Kaimierzu
obchodzili Swicto Patrona Szkoly. Odbyl sie apel, na ktOrym
•PATRONKA
realizowany byl projekt edukacyjny pt. „ Maria Dabrowska prawa
sr tY
dziecka w okresie jej twOrczoci ". Celem projektu bylo wzbogacenie
wiedzy na temat patrona szkoly: jego twOrczoSci, postaw Zyciowych,
pogladOw; budzenie wSiOd uczniOw zainteresowania przeszlo§cia;
szanowanie i kultywowanie tradycji szkolnych oraz przybliZenie
uczniom praw dziecka. Wychowanie polega na Swiadomym i celowym
ksztaltowaniu osobowoSci czlowieka. Chcemy, aby uczniowie
akceptowali i naMadowali okreMone postawy zyciowe. Patron szkoly
jest wzorem osobowoSciowym, modelem wychowawczym,
znakomitym wzorem do naSladowania. Praca wokO/ bohatera szkoly
jest procesem diugofalowym i wymagajacym systematycznoSci.
NaleZy korzysta6 z kaidej okazji, aby osiagna6 cele wychowawcze.
Sluia temu zarOwno zajecia zintegrowane, zajecia w bibliotece
szkolnej, jak i uroczysto§ci szkolne. W pracy wychowawczej wazna jest
nie tylko znajomoS6 idealu wychowawczego, ale umiejctnosc przybliZenia tego idealu wychowawczego dzieciom.
Dlatego tydzien wczesniej nauczyciele zaczcli zapoznawa6 uczniOw z patronem szkoly, prawami dziecka oraz prawami dziecka
w okresie twOrczoSci M. Dabrowskiej. Uczniowie mieli mo±liwoS. 6 zapoznania sic zarOwno z zyciem, prawa i dziatalno§cia
patrona, ktOre powodowaly, ze wyrOZnial sic po g rOd innych ludzi. Urzadzili wystawkc prac plastycznych zwiazanych
z utworami M. Dabrowskiej, rozwiazywali krzy2Owki o patronce. Zaprezentowane zostaly scenki ukazujace prawa dziecka
w obecnym czasie i za czasOw mlodoSci M. Dabrowskiej oraz zatanczono walca do muzyki z filmu , Noce i dnie".
Wklad pracy naszych uczniOw w/oiony w przygotowanie projektu zostal nagrodzony, bowiem uczniowie otrzymali wspaniale
slodkoSci ufundowane przez Pana Prezesa GS w KaZmierzu. Dzickujemy!
MARIA
DABROIYSKA

Hanna Kaczmarek

10

Obserwator KAEMIERSKI

Walczyli do ostatniego seta
Dopier° jedenasta, ostania seria rozgrywek micdzypowiatowej amatorskiej ligi pilki
siatkowej pozwolila wylonic mistrza. Zostala nim druZyna Blekitnych - Mila Wronki, ktOra
o ten tytul musiala walczye do korica w „korespondencyjnej" walce z Kaknierzem
(foto obok - foto arch.).
TuZ przed koricem rozgrywek vvygladalo na to, ze nic nie odbierze zwycicstwa druZynie
Bickitnych. Tymczasem w przedostatniej kolejce Wronczynie (ktOrzy wystapili bez trzech
czolowych zawodnikOw) ulegli Drink - Team Szamotuly 3:1. Tym samym dekoracja
zvvyciezcOw musiala zostad odioZona do niedzieli.
Przed ostatnia kolejka spotkati dwie druZyny - Blekitni oraz Kaknierz mogli zostaa
zwyciezcami rozgrywek. 0 trzecie miejsce rywalizowac" mogly trzy druiyny. W ostatniej
kolejce pauzowaly Duszniki. W ekipie Rutnicki Team Pniewy po raz kolejny zabraklo na
parkiecie posla Rutnickiego, ktOry nicdawno przeszedl operacje palca i musi pauzowae.
Mimo jego braku zespOlz Pniew niespodziewanic pokonal 3:2 faworyzowanc, w tym meczu
LZS Chrzypsko. Tym samym pniewianie pozbawili Chrzypsko trzeciej lokaty w calym
turnieju, a sami wlaczyli do walki o to miejsce.
Emocje sicgncly zenitu w czasie drugiej serii spotkari. Rriwnolegle z tym pojedynkiem
rozpoczela sic lcorespondencyjna" walka Kakriierza i Blekitnych o zwyciestwo w calym
turnieju. Oba rywalizujace zespoly graly w jednej hali, tuz obok siebie. Picrwsi swe spotkanie zakoriczyli kaimierzanie, ktOrzy po
emocjonujacym spotkaniu pokonali Wroklcch Wronki 3:0. W pojcdynku, kttiry zakoriczyl sic ostatni Blekitni - Mila nie zmarnowali
szansy i po pokonaniu picrwszej druZyny Sierakowa 3:0 zostali zwyciczcami rozgrywek ligowych.
W rozgrywkach zakoriczonych zwycicstwem Blekitnych Wronki przed Kaknierzem i Rutnicki Team Pniewy. Startowaly ponadto
zespoly: Wroklech Wronki, LZS Chrzypsko, piemszy i drugi zespOl Sierakowa, MUKS Herbertus Wronki, Duszniki oraz Drink Team
Szamotuly.
Wszystkie ekipy startujace w bardzo sprawnie prowadzonym turnieju otrzymaly pamiatkowe puchary, ktOre wreczal osobi§cie
EPK
burmistrz Wronek Miroslaw WieczOr.
TURNIEJ PILKI NOZNEJ 0 PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM W KAZMIERZU
W sobotc 7 lutego 2009 roku w hali kaknierskiego gimnazjum rozegrany zostal otwarty turniej pilki noznej o puchar ciyrektora
szkoly. Organizatorami byli wiceprezes klubu KKS „Czarni"- pan Michal Szafratiski, Dyrektor Gimnazjum w Kaknierzu - pan
Wlodzimierz Malinowski
oraz pan Zenon Pawlaczyk. Puchary dla trzech najlepszych druZyn ufundowal
Dyrektor Gimnazjum w KaZmierzu. Uczestniczylo 6 dru4n zioZonych z mlodzieZy
do lat 18: Sparta Szamotuly, Czarni Kaimierz I, Czarni Kaimierz II, Czarni
Kaimierz TR, Gwiazdy Wsi FC i FC Kaimierz.
WSrOcl zawodnikOw moZna bylo dostrzec bardzo wiclu gimnazjalistOw oraz
absolwentOw naszej szkoly - ten widok bardzo cieszy i swiadczy o pozytywnych
pasjach miodzieiy. Mecze byly zacicte, ale toczone w bardzo sportowej,
sympatycznej atmosferze.
Puchary powcdrowaly do trzech najlepszej druZyn:
I miejsce - Sparta Szamotuly,
II miejsce - Kaimierz FC,
III miejsce - Gwiazdy Wsi FC.
Zwyciczcom gratulujemy, a wszystkich zawodnikOw juZ zapraszamy na kolcjny turniej planowany no poczatek inaja tego roku.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..
Nasze dziewczcta obronily tytut Mistrzyn Powiatu w KoszykOwce
W czwartek 22 stycznia 2009 r. goSciliSmy w naszej szkole koszykarki z calego powiatu. Do
rozgrywek przystapilo 5 druZyn: Gimnazjum Nr 3 i Nr 4 w Szamotulach, Gimnazjum
Pniewy, Zest:A SzkOl Nr 1 we Wronkach oraz Gimnazjum w KaZmierzu. Dziewczcta
podzielone zostaly na dwie grupy. W pierwszej graly oba zespoly z Szamotul, w drugiej
Wronki, Pniewy i Ka2mierz. W pierwszej grupie pierwsze miejsce zajela druZyna
z Gimnazjum Nr 4 przed Gimnazjum Nr 3 w Szamotulach. W drugiej grupie natomiast
z pierwszcgo miejsca wyszlo Gimnazjum Kaimierz, przed Gimnazjum we Wronkach
i Gimnazjum w Pniewach. Nastcpnie druZyny graly „na krzyZ", czyli najlepsza druZyna
z pierwszej grupy walczyla z druga dru±yna z drugiej grupy i odwrotnic. Dopiero pO2niej
rozegrano mecze o III i I miejsce. Ostatecznie Mistrzostwo Powiatu w KoszykOwce Dziewczat
wywalczyly nasze dziewczcta w skladzie: Slomiriska Milcna, Telenga Weronika, Przybysz
Katarzyna, Telenga Agnieszka, Bednarz Matra, Boczek Magdalena, Ceglarz Agata,
Winiecka Dominika, Bober Weronika, Goronska Kamila, WoZniak Darla, Kubiaczyk Anna.
Drugie miejsce zajelo Gimnazjum z Wronek a trzecie Gimnazjum Nr 4 z Szamotul. Dodad nale±y, ze wszystkie mecze byly na
wyrdi,vnanym poziomie, pomimo to nasze zawodniczki closkonale sobie poraclzily i bccla rcprezentowaly powiat szamotulski
w zawodach rejonowych w Micdzychodzie.
POlfinal rejonu Poznan. ZachOd w koszykenuce dziewczat
W poniedzialek 2 lutego 2009 roku naszc dziewczcta wyjechaly reprczentowaé powiat szamotulski i Gimnazjum Kaknicrz
w koszykOwce do Micdzychodu. OprOcz nas wystartowaly jeszcze: Gimnazjum Nr 2 z Micdzychodu i Gimnazjum z Grodziska
Wielkopolskiego. Gospodarzc nie dali szans goSciom i rozgromily wysokim wynikicm zarOwno nas jak i zawodniczki z Grodziska.
Dodad nale2y, ze jest to zespi, ktriry w zeszlym roku zdobyl IV miejsce w Wielkopolsce w koszykOwce dziewczat, dobrze niekicdy
przegrad z tak dobrymi zawodniczkami. Nasz mecz z Grodziskiem by/ wyrOwnany, nawet wiccej, przez trzy pierwsze kwarty
wygrywalySmy i to znaczaco, chwilami 8 punktami. Niestety ostatnia kwart y przyniosla rozprczenie w naszym zespole a przeciwnik
potrafil walczye do korica i zostalySmy ostatecznie pokonane przegrywajac wejScie do finalu (wchodzily bowiem dwa pierwsze
zespoly). Nasze dziewczcta daly sic jednak poznae jako waleczne i ambitne, zawsze grajace wedlug zasad fair-play. Dzielnie zniosly
pora±ki i tego im gratuluje, poniewa± w sporcie jak i w Zyciu nic zawsze sic wygrywa, to takle dobra lekcja pokory. Skiad
reprezentacji naszego Gimnazjum: Milena Slomiriska III a, Agata Ceglarz III a, Magdalena Boczek III a, Dominika Winiecka III a,
Anna Kubiaczyk II b, Marta Bednarz II b, Kamila Gororiska II c, Weronika Bober II c, Weronika Telenga I a, Agnieszka Telenga II b,
Darla Wo2niak I a, Katarzyna Przybysz I c.
Anita Rutkowska
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Mistrzostwa powiatu w tenisie stoiowym.
Reprezentacja szkoly podstawowej z KaZmierza, w skladzic: Piotr Mucha z 6b, Piotr Gaska z 5b i Jakub Sobkowski z 6c, po zacietym boju
zwycieZ34a chlopcOw z Biczdrowa (gospodarza zawodOw) 3:2 i zdobyla puchar za trzecie miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie stolowym.
Zawody odbyly sie 21 stycznia w niedawno zbudowanej hali sportowej zespolu szkOl w Biczdrowic.
Sukces naszych koszykarzy!
24 stycznia w sobote reprezentacja szkoly podstawowej z Ka2mierza, na zaproszenic klubu sportowego „Tarnovia" (Tarnowo PodgOrne), wziela
udzial w towarzyskim turnieju w koszykOwce. Sobotni turnicj jest picrwszym z calego cyklu (kaZdy odbcdzie sie
w innej micjscowo§ci,
talde w Kaimierzu - data do ustalcnia). Nasza druZyna w skladzie: Michalina Siwa i Piotr Gaska z 5b, Eryk Slominski z 5a, Maciej
Kaczmarkiewicz, Bartosz Kaimicrski i Jaroslaw WoZny z 6a,Piotr Mucha, Maciej Milczarek, Krystian Odwrot, Krzysztof Wolny i Jakub Baczyk
z 6b oraz Daria Napierala i Jakub Pawlowski z 6c, odniosla dwa wspaniale zwycicsti.va pokonujac druZyne gospodarzy 53:8 oraz druZyne
z Lusowa 40:7. Najwiecej punktOw dla naszej szkoly zdobyli: Piotr Gaska - 24, Jakub Pawlowski - 20 i Michalina Siwa - 14. Nastepny t urniej
odbcdzic sic 7 ma rca w Przeimierowie.
Opiekun UKS „Sold,'" Zbigniew Filipiak
WIELCY NAUKOWCY I ODKRYWCY
to nazwa projektu edukacyjnego, w ktOrym uczestniczyli wszyscy uczniowic Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaimierzu. GlOwnym jego

celem bylo rozwijanie 1.vrOd uczniOw zainteresowan matematyczno - przyroclniczych. Przedstawiciel kaZdej z klas wylosowal nazwisko
jednego z naukowcOw: Pitagorasa, Archimedesa, A. Einsteina, K. Darwina, M. Sklodowskiej - Curie, A. Volta, J.Watta„ K. Darwina, A. M.
Ampere,a, Euklidesa, G. Mendla i Talesa. Prezentacja wykonanych zadan odbyl y sie w dniu 23.01.2009 roku. Uczniowic micli do wykonania
cztery zadania, ktOre dotyczyly wylosowanej postaci:
napisae krOtka rymowanke,
wykonae gazetke scienna oZyciu i dzialalnosci naukowej,
wykonae model przestrzenny wynalazku,
zaprezentowad scenke z wykorzystaniem rymowanki.
Zadania 1. - 3. ocenione byly wcze§niej. Zdaniem jurorOw najladnicjsza rymowanke
napisali uczniowie klasy 1113, najciekawsza gazetkc wykonala klasa ILIA ,a najbardzicj
efektowny model przestrzenny zrobila klasa IB. W cickawy i rOZnorodny sposOb
uczniowie wywiazali sie z realizacji zadania czwartego. NiektOre z zaprezentowanych
scenek byly bardzo powaine, w innych przedstawiano naukowcOw z dida dozy
humoru. Za najciekawszy wystep jurorzy uznali scenki klas: IC
i
W punktacji koncowej najwicksza liczbc punktOw i I miejsce zdobyli uczniowie klasy
1113, llmiejsce- uczniowic klasy113,111micjscc - uczniowic klas: 11113 ill1D.
Po prezentacji klas obejrzelismy przedstawienie: „Zycie wielkich filozofOw"
przygotowany przez uczniOw klasy 1113 i IIIB. Scenariusz przedstawienia byl tak
przygotowany, is kaZdy gimnazjalista mOgl wziae w nim czynny udzial, odpowiadajac
na pytania zadawane przez wystcpujacych. Najwiecej poprawnych odpowiedzi udzielil
Tomek Zywalewski z klasy IIIB i w nagrody otrzymal kalkulator. Za udzial w projekcie
kazda klasa otrzymala pamiatkowy dyplom, blok tcchniczny i komplet ma rkerOw. Zwycieskie klasy dodatkowo nagrodzono stodyczami.
Autorki projektu: Renata Antkowiak i Malgorzata Nowak.
PIERWSZAKI CZYTELNIKAMI
Wreszcie spelnilo sie marzenic pienvszoklasistOw i w dniu 9.02.2009r. zostali uroczycic
przyjeci w grono czytelnikOw biblioteki szkolncj Szkoly Podstawowej w Kaimierzu. Po wysluchaniu
historii o WrObelku Elemclku jak uczyl sic litcrek', prO.§b ksiaZek, uczniowie zloZyli uroczystc
przyrzeczenie oraz zostali pasowani na Rycerzy KsiaZek przez ich KrOlowa.
Uczniowic w skupicniu uczestniczyli w spotkaniu, gdyZ musieli zapamietae wszystkie now('
informacje a powtOrzenie ich bylo nagradzanie przez Kota w Butach i Kopciuszka cukierkami.
Na zakoficzenie spotkania uczniowie wspOlnie z postaciami bajkowymi za§piewali piosenke
do melodii „Remedium" Maryli Rodowicz - podsumowujaca wszystkie wiadomo§ci. Otrzymali toZ
progby ksiaiek oraz lapki do uzupelnienia i wklejenia do zeszytu a kaZda klasa pro§by ksiaZek
w formie plakatu do powieszenia na gazetce, aby pamietae, o co ich ksia2ka prosi.
Na pamiatke, kaZdy uczen obdarowany zostal ksiaZeczka ufundowana przcz Komitct
Rodzicielski.
Nad calocia czuwala p. Dorota Wojtas oraz czlonkinie „Bibliofilek" -JOzefina Maciejewska,
Martyna Skarupa, Monika Walczak, Patrycja Szukala oraz Karolina Cyrulik.
KA2MIERSCY RECYTATORZY GOR4!!!
W dniu 11.02.2009r. troje uczniOw z SP Kaimierzu przygotowanych przez p. Dorote Wojta:4
uczestniczylo w Konkursie recytatorskim pt.: „ MOj ulubiony wiersz" zorganizowanym przez
SpOidzielnic Mieszkaniowa Lokatorsko -Wfasnociowa w Szamotulach.
Nasi uczniowic zaprezentowali sic znakomicie:
I. miejsce zdobyla Natalia KrOlczyk z kl. Va za recytacje wiersza Juliana Tuwima „Ptasie
radio",
III. miejsce przypadlo Annie Napierale z kl.
za recytacje wiersza Jana Brzechwy „Prot
i Filip".
WyrOZnienie otrzymal tez Jakub Pasternak z k1.111) za deklamacje wiersza Marii Dobrovvolskiej
„Mikolaj".
Uczniol.vie otrzymali przepiekne nagrody: cyfrowy aparat fotograficzny, MP3, maskotkc oraz ksiaZki
i dyplomy, z ktOrych byli bardzo zadowoleni. WrOcili do szkoly szczeliwi i usatysfakcjonowani.

WyrOwnywanie szans edukacyjnych
W tym roku szkolnym Szkola Podstawowa w Sokolnikach Wiclkich po raz kolejny uczestniczyla w projekcic „WyrOwnywanie szans
edukacyjnych dzieci i mlodzic4 z terenu gminy KaZmierz w 2008 r.". W ramach tego projcktu
uczniowic naszej szkoly micli moZliwo§e uczcstniczenia w atrakcyjnych wycicczkach. Zwicdzili
micdzy innymi Muzeum PodrOZnicze Arkadcgo Fiedlera w Puszczykovvie. Zobaczyli tam zdjecia zc
wszystkich podrOZy Fiedlera, eksponaty sztuki ludOw egzotycznych, instrumenty muzyczne, maski
obrzedowe, rzcZby, bron, a nawet trofea z ludzkich glow, spora kolckcjc motyli, tropikalnych owadOw
oraz akwarium z piraniami. Zapoznali sic z wydaniami ksiaZek Arkadcgo Fiedlera w ponad 20
jczykach, przebywali rOwnicZ w miniaturzc piramicly Chcopsa i na kopii okrctu Krzysztofa Kolumba
Santa Maria.
Podczas pobytu w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie dzieci uczestniczyly w pokazach interaktywnych,
pogwieconych zwyczajom i obrzedom towarzyszacym Boiemu Narodzeniu: jaselka, szopka z Zywymi
zwierzetami, pokazy pracy twOrcOw ludowych, wyrOb tradycyjnych ozdOb choinkowych. Mogly talde
samodzielnie pod okiem opiekunOw przygotowywae ozdoby gwiateczne, a potem pobawie sic
drewnianymi zabawkami regionalnymi. Na poczcie w Komornikach uczniowie mogli przeledzie
droge przesylki od nadawcy do adresata. Dzieci zobaczyly, w jaki sposOb moZna szybciej i wydajniej
pracowae, wykorzystujac do tego rOZne maszyny i urzadzenia. Najbardziej spodobalo sie N.vszystkirn
sortowanie listOw, kt6re przebiegalo w tempie ekspresowym. OprOcz wycieczek odbywaly sie tez
w ramach projektu zajecia w szkole. Dzieci mialy zorganizowana zabawe andrzejkowa, a talde
LK
uczestniczyly w zajeciach plastycznych, na ktOrych przygotowywaly karty i ozdoby boZonarodzeniowe.
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POLKOLONIE
Od wielu lat Szkola Podstawowa w Kaimierzu jest organizatorem
pOlkolonii zimowych. Ciesza sic one du±ym zainteresowaniem. W tym roku
skorzystalo z nich 115 uczniew z klas I -VI.
POlkolonie rozpoczcly sic balikiem dla najmlodszych uczniew, ktOry we
wspO/pracy z GOK w Kaimierzu zgromadzil rekordowa liczbc dzieci. Do
ka2mierskich uczniew dolaczyly dzieci zc SzkOl Podstawowych w Gaju Wielkim
i Sokolnikach Wielkich. Doskonala zabawy zorganizowal p. Waldemar Hermann,
ktery zachecal maluchOw do udzialu w korowodach i konkursach. Na
zakonczenie baliku uczniowie wysluchali koncertu w wykonaniu zespolu
z Ejszyszek. Starsi uczniowie na terenie szkoly uczestniczyli w zajeciach w sali
.%
gimnastycznej, komputerowej oraz plastycznej. Ich grace plastyczne zostaly
wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Mogli korzystat rOwnieZ z nowo
zakupionych stolOw do ping-ponga.
We wtorek dzieci z klas IV-VI wyjechaly do krcgielni w Tarnowie
Podgernym. MlodzieZ byla podzielona na cztery grupy, ktOre prowadzily rywalizacjc o zwycicstwo w turnieju. Dzieci mlodsze
dzicki paniom Magdalenie Jujeczka i Malgorzacie Filipiak poznawaly tajniki gry w boccie, kterej korzenie sicgaja czasOw
Imperium Rzymskiego. Nadal jednak wzbudza zainteresowanie mlodych ludzi.
W kolejnych dniach zarOwno klasy I-III, jak i IV-VI pojechaly do kina Cinema City w Poznaniu na film pt. „OpowieSci
na dobranoc". W piatek atrakcja dla najmlodszych stal sic wyjazd do parku wodnego w Suchym Lesie. Maluchy bawdy sic
znakomicie. Podczas powrotu sen zmorzyl wielu malych plywakew. Codziennie pracownicy szkolnej kuchni przygotowywali
drugie Sniadanie dla wszystkich.
IloSe uczestnikOw pOlkolonii wskazuje na to, ze to forma wypoczynku cieszy sie wSrOd dzieci du4m zainteresowaniem
i jest alternatywa dla spcdzania ferii w domu.
Dyrekcja szkoly skiada podzickowania Radzie Rodzic6w, firmie Hochland i pani Zander z piekarni w Tarnowie
Podg6rnym za produkty spoZ.ywcze, Gminnej Komisji Rozwiazywania ProblemOw Alkoholowych za sfinansowanie kosztew
transportu, panu Robertowi Kruszona za zakup stolu do ping-ponga. oraz Gminnemu 0Srodkowi Kultury. Podzickowania
naleza sie take nauczycielom zc Szkoly Podstawowej w Kaimierzu, kterzy kolejny raz bezinteresownie przygotowali zajccia
Danuta Pielucha
i zapewnili opieke nad uczniami.

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..

SZTUKA CZYTANIA
W dobie wszechobecnej telewizji i Internetu sztuka czytania zeszla na
plan dalszy. Dzieci i mlodzie2 niechctnie sicgaja Po ksia2,ki. Czcsto oprOcz lektur
at
obowiazkowych nic nie czytaja, a i z tym r6±nie bywa - przeciez lekturc mozna
obejrzet! Chcac zachecie dzieci do czytania nauczyciele ze Szkoly Podstawowej
w Sokolnikach Wielkich wlaczyli sic w akcjc „Cala Polska czyta dzieciom". Raz
w miesiacu - w kab:ly drugi wtorek - chetne osoby prezentuja dzieciom wybrane
przez siebie bajki. Uczniowie chetnie i z uwaga sluchaja, a nastcpnie
odpowiadaja na pytania zwiazane z przeczytana bajka. Sami tc zadaja pytania,
a robia to tym chetniej i Smielej, ze czytajacymi osobami sa zazwyczaj ich
rodzice. Do tej pory do akcji wlaczyli sic: p. Alicja Wichura, p. Magdalena
Szenknecht, p. Marlena MaSluk, p. Lidia Bujnowska, p. Agnieszka Hajdacz,
p. Sylwia Malachowska-Zgola, p. Remigiusz Karczmarek, a take jedna
z nauczycielek - p. Patrycja Niedrich.
Wyjatkowym bylo grudniowe spotkanie z ksia2ka, kiedy to nasza szkole
odwiedzila p. Maria Sobkowiak z Biblioteki Publicznej w Kaimierzu i p. Zofia Konieczna. Panie zaprezentowaly wybrane
ksia2ki, m.in. lekturc „Kajtkowe przygody", do ktbrej przywiozly rekwizyty - boeka i kurke. Bocian, jak powiedziala p. Zofia, ma
taka wlaSciwoSe, ze osoba chcaca mice rodzenstwo musi go tylko poglaskaé po dziobku, a jej marzenia sie spelnia. Chctnych
do glaskania bylo mnestwo!
Mamy nadzieje, ze pozostali rodzice wkr6tce take wlacza sic do propagowania czytelnictwa wSrOd uczniew naszej
szkoly, a tym samym swoich dzieci.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._ ._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..

Ferie w szkole
Zimowa pora dzieci tcsknia za odrobina luzu, jaki niesie za soba okres fedi.
KaZdego roku sa organizowane przez liczne biura podrOiy r&nego rodzaju
wczasy, kolonie i obozy dla dziatwy szkolnej, z kt6rych to ofert mo2na przebierac
i wybierae jak z przyslowiowego rogu obfitoSci. JeSli ktoS natomiast nie chcial
uwzglcdnie tych ofert w swym kalendarzu meg/ skorzystae z zajee, jakie
organizuja rftne instytucje w miejscu zamieszkania. Zwyczajowo w zimowe ferie
Szkola w Sokolnikach Wielkich i tym razem taka forme wypoczynku
zaproponowala dzieciom. Pod wodza pan opiekunek przez kilka okolo
poludniowych godzin dzieci mogly by razem i wspOlnie sic bawie. Program
przewidywal rOne zajccia artystyczne i komputcrowe oraz inne formy gier
i zabaw. Dopisala w tym roku take pogoda. Swiezo spadly Snieg oraz kilku
stopniowy mrozik wrccz zapraszal do zabawy na swiezym powietrzu zarewno
dzieci jak i starszych Sokolniczan. Laba od typowych zajce szkolnych przypadla
w tym roku z koricem karnawalu, wobec czego nic obylo sic bez przyslowiowego
paczka w „dusty czwartek", a bal przebierancew zorganizowany przez Karnierski
G.O.K. byl milym wstcpem do dwutygodniowego lenistwa od nauki. Jakie byly to ferie zapytalem Anetkc dziewczynkc przybyla
bylo fajnie i wesolo. Dzieci chetnie przychodzily na zajccia
z duZego miasta, jakim jest Poznan. Oto co powiedziala: „Ferie
i chcialy brae udzial w zabawie. Najbardziej mnie zaciekawilo robienie plakatu technika „colagu" oraz taniec na kawalku
gazety. Bardzo lubic tanczyé, ale oczywiScie nie wytrzymalam do kofica i spadlam z tej gazetki jak byla juz naprawdc
niewielkiego wymiaru. A aa... i konkurs w krcceniu hula hopu! Pierwszy raz mam okazjc byé tutaj i dodatkowo brat czynny
udzial w takich zajeciach szkolnych. Podobne zabawy mamy organizowane w moim miejscu zamieszkania w Poznaniu. Ale
muszc powiedziee, ±e dzieci sa wszcdzie takie same i nawet zaprzyjainihim sic z kole2anka Milenka. Milo bcdc wspominae
tegoroczne ferie. Taki to spokbj i przyjazna atmosfera." Nic dodae nie ujaé. Wyglada na to, ze wypoczynek byl naprawdc udany
RK
nawet, jeSli spcdzilo sic go w domu.

Obserwator KA±MIERSKI

13

JE,Lttf.e.L?!.:

-

3)_)1)

BOGUSLAW LUBIEIISKI
Syn Kiaczyriskiej Ziemi, ioinierz Powstania Wielkopolskiego, pose/ na Sejm, wspanialy gospodarz - hodowca, od
1939 r. wia gciciel Kiaczyna, uczestnik walk w II wojnie gwiatowej
Urodzil sic 25 grudnia 1893 r. w majatku
Dnia 3 stycznia 1919 r. wstapil jako
tworzacych sic oddzialOw powstaficzych
Szamotulskiej pod dowOdztwem por.
Duszniki w latach 1931 - 1933) wyruszyl na
w walkach pod Roskiem. POZ:niej zostal
Czarnkowskiego w Lubaszu i pelnil funkcjc
Kazimierza Zenktelera (ur. 1884 w
frontu zachodniego powstania, zmarl w roku
Odznaczony KrzyZem Niepodleglosci.

rodzinnym w Kiaczynie.
ochotnik (mial skoficzone 25 tat) do
w Szamotulach, wcielony do Kompanii
Czeslawa Huberta (p62niejszy w6jt gminy
odcinek nadnotecki do Gulcza i bral udzial
przeniesiony do sztabu II Baonu
adiutanta pod dow6dztwem por.
Wojnowicach pow. nowotomyski, dow6dca
1955 w Jedrzejowic woj. §wietokrzyskie).

Z listu pani Marii Lalik (zd.
lutego - podzickuj za nie serdecznic
Niepodlegio gci - takowy Krzyz ojca byl dla nas
uwielbienie, podziw-przyp. autor).

Lubiefiskiej) „otrzymalam zaproszenie na 6
wzruszylam sic szata graficzna z Krzy±em
ZrOdiem dzieciecej admiracji" (admiracja -

W koficu sierpnia 1939 r. zostal
zmobilizowany i skierowany na granice
Prus Wschodnich. Nastepnie przylaczyl sic do
grupy „Polesie" genera/a Franciszka
Kleeberga, a po jej rozbiciu znalazl sic w niewoli w Dobiegniewie (Woldenberg - niemiecki ob6z jeniecki przeznaczony dla
oficerOw Wojska Polskicgo i ich ordynans6w). Zmarl 22 kwictnia 1941 roku w Stargardzic Szczecinskim i tam zostal
pochowany.

Halina Tobis
PS - p. Maria Lalik mieszka obecnic w Konstancinie k/Warszawy. Na spotkanie nie mogla przybyii, bowiem zdrowie nie
dopisujc (ulegta wypadkowi w ubr.) HT
Na podstawie:
Zeznan gwiadka Antoniego Brcczewskiego z dnia 11.12.1966 r.
Zeznan S. wiadka Franciszka Przybylskiego z dnia 11.12.1966 r.
R. Krygiera „Ich 81ad na Ziemi Szamotulskiej"
Korespondencji M. Lalik z autorem artykulu

WIESCI Z SOKOLNIK MALYCH
28.12.2008r. - dzieci wyjechaly do kina coroczna tradycja impreza zostala
zorganizowana przez KGW w Sokolriikach
Matych.
31.12.2008r. - Sylwester zorganizowany przez
Rade Solecka.
19.01.2009r. - Dzien Scniora (KGW) potaczony
z Dniem Babci i Dziadka zostal wzbogacony
wystcpem naszych dzieci. Na organach
przygrywal Adam Trochimowicz.
25.01.2009r. - zabawa karnawatowa (stra).
19.02.2009r. - Spotkanie cztonkin KGW
(ostatki) przy paczkach, faworkach i lampce
wina. WspOlne biesiadowanie na zdjeciu obok.
Tym razem na zaproszenie naszego Kota
przybyly do nas czlonkinie KGW z Kazmierza,
Bytynia, Radzyn i Gorszewic. Frekwencja
dopisala, pomimo fatalnej pogody.
22.02.2009r. - KGW i Rada Solecka
zorganizowaly kulig. Smiechu i radoSci co nie
miara i to nie tylko tych malych. Po przejazdzce
sankami w naszej Swietlicy czekala goraca
herbata oraz pyszne kietbaski z grilla.
Nie wa2ne jest, kt6ra z organizacji przyczynila sic bardziej do
ukulturalnienia naszej wsi. Waine jest to, Ze wszyscy pomagamy
sobie nawzajem.
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Z zycia Zwiazku KombatantOw Rzeczpospolitej Polskiej i Bylych Wigzniow Politycznych Kok)
w Kaimierzu

Organizacja to jest kontynuatorka bylego Zwiazku BojownikOw o Wolno g O i Demokracje (ZBOWID) powstalego 1946 roku. Od
poczatku jej powstania czlonkami byli: (w kolcjno§ci otrzymania uprawnien) Powstancy Wielkopolscy, uczestnicy wojny w 1939 roku,
byli wieZniowie obozOw koncentracyjnych, Zolnierze uczestniczacy w walkach w latach 1940 - 1945 na Wschodzic i Zachodzie,
partyzanci oraz zolnierze Wojska Polskiego z sluzby czynnej, ktOrzy te sluZbc pelnili w latach 1945 - 1947 w jednostkach Korpusu
Bezpieczetistwa Wewnctrznego oraz Wojska Ochrony Pogranicza. W latach dziewieedziesiatych takic uprawnicnia uzyskali: Dzieci
Zamojszczyzny, dzieci germanizowane oraz dzieci do lat 14 przebywajace w czasie wysiedlenia w obozach o zaostrzonym rygorze.
Czlonkowie z pierwszych trzech grup odeszli ju± od nas w caloSci na „wieczna warty", natomiast grupa ostatnia jest najliczniejsza
w naszej organizacji. Obecnie w organizacji jest 41 czlonkONN zwyczajnych i 38 podopiecznych.
Podopieczni to wspOirnalZonkowie zmarlych czlonkOw. Z przykrocia musimy stwierdzié, ze co
roku o kilka os6b jest nas mniej, ale takic juz jest prawo natury, ze starzy umieraja, a dzieci sic
rodza. Najmlodsi nasi czlonkowie koricza ju2 siOdmy krzyZyk.
Z racji tak podeszlego wieku niewiele jeste§my w stanie samodzielnie zdziala.6. Uczestniczymy
w uroczystosciach panstwowych i lokalnych, skladamy wiazanki i palimy znicze na zbiorowych
grobach pomordowanych w dniach Zwycicstwa i 8wieta Zmarlych oraz odprowadzamy naszych
zmarlych czionkOw na miejsce wiccznego spoczynku, w czym zawsze uczestniczy poczet
sztandarowy ze sztandarem.
Pomocom sluZyl nam w przygotowaniach do obchodOw rOZnych uroczystosci i zebran byly
dyrektor Szkoly Podstawowej w Kaimierzu - Andrzej Pawlowski. Mamy takle opiekuna
z ramienia Urzcdu Gminy. Poprzednio byla to Helena Oses, a po jej przej§ciu na emeryturc jest
nim Andrzej Odwrot. Musimy stwierdziC, ze obie te osoby bardzo sumiennie obowiazki
wykonywaly i wykonuja. To wla§nie przy pomocy Pani Oses organizacja otrzymala nowy
sztandar, a poczty sztandarowe mcski i zenski nowe umundurowania. Dbaja oni by zawsze na
naszych Walnych Zebraniach, czy uroczystociach byl skromny poczcstunek i przygotowana
sala. Wprost nieocenionym naszym opickunem jest w6jt naszej Gminy - Wiesiaw Wlodarczak.
Pomaga nam zawsze pozytywnie rozwiazywa6 nasze problemy indywidualne, czy tez
organizacyjne. Zapewnil nam lokal,
gdzie moiemy sic spotkaC, a nasz
dokumentacja nic znajduje sic jui w
zabezpieczona
domach, a jest
w jednym miejscu. Co roku
wspOlorganizuje nam jednodniowc
wycieczki krajoznawcze do ciekawych miejsc, w ktOrych sam uczestniczy i
szeroko omawia teren po ktOrym jedziemy oraz miejsca, ktOre zwiedzamy.
Jednym slowem jest prawdziwym ojcem naszej organizacji, chociaZ wide lat
mlodszy od najmlodszego czlonka. 0 pracy zarzadu nic bede pisal, bo to co
robimy jest naszym obowiazkiem statutowym, skoro nam czlonkowie zaufali.
Nadmienie tylko, ze kaZdy chetnic wykonuje swoje obowiazki w miarc swoich
sit i moZliwo§ci.
Zarzad od Walnego Zebrania w 2003 roku dziala w nastepujacym skladzie:
Henryk Frackowiak - prezes, Stanislaw Rusinowski i Irena Teclaw wiceprezesi, Zygmunt Plocharz i Wanda Krystkowiak - sekretarze, Andrzej
Michalik i Marian Szafer - skarbnicy. Komisja rewizyjna: Stanislaw Kwita przewodniczacy, Czeslaw Plocharz i Wiadyslaw Grzybek - czlonkowie. Poczty
sztandarowe (na zdjcciach): rncski - Wladyslaw Grzybek, Czeslaw Plocharz i Marian Szafer, Zenski - Wanda Krystkowiak, Irena
Przybccka i Irena Teclaw.
Henryk Frackowiak
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

„Wielki Bal Ksieiniczek Disneya" w Przedszkolu „Krasnal Halabala" w Kaimierzu

W dniach od 2.02.2009 - 7.02,2009 w zarejestrowanych przedszkolach calej Polski odbyly sic "Wielkie Bale KsieZniczck Disneya".
. organizatorOw. Ostatecznie w przedsicwzicciu majacym na celu pobicie
Imprezy organizowane byly w zaleZno gci od pomyslowo Sci
rekordu Disneya wziclo udzial 1103 przedszkoli z calej Polski, organizujac bale dla 97617 wychowankOw. Nasze przedszkole
reprezentowala grupa 3-letnich „MisiOw" przygotowanych do zabawy pod kicrunkiem p. K. Pielucha i p. J.
Laczkowskiej.Przygotowania do wielkiego balu trwaly bardzo dtugo, wymagaly ogromnego zaangaZowania zarOwno rodzicOw jak
i pracowników przedszkola. Dzieci mialy okazjc zapozna6 sic z postaciami Disneya podczas zorganizowanego w dniach 2.02.2009 6.02.2009 tygodnia aktywnoci. „Wielki Bal Ksieiniczek", kt6ry odbyl sic 6.02.2009 o godz. 17.00 byl podsumowaniem naszych
tygodniowych zajeó. Dzieci przybyly do kolorowej sali balowej we wspanialych
przebraniach wraz z zaproszonymi go§Crni - Babciami i Dziadkami, ktOrzy tego
wieczoru stworzyli ksiaiece pary zakiadajac na glowc korony. Dziadziusiowie i
Babcie w swych koronach wygladali wspaniale! Dzicci w przebraniach bajecznie.
13a1 otwarty zostal przez "ksie±niczkc" Dominikc Winiecka, ktOra swoim koncertem
skrzypcowym wprowadzila wszystkich gosci do S. vviata magii i czarOw. Sprzyjaly
temu rOwnieZ nastrojowe elementy swietlne oraz tajemnicza, wieczorna pora w
ktOrej odbywala sic impreza. Wszyscy zaproszeni go gcie po otrzymaniu HerbOw
Balu ruszyli do zabawy!
Po wyczerpujacych taficach udali§my sic na poczcstunek do sali bankietowej. Jak
sic bawilirny - odpowiedziea na to pytanie mogli go 'Scie zapisujac swoje wrazenia
w kronice. Wiccej informacji na stronic internetowej naszej grupy www.maliprzedszkolacy.blog.onet.pl
Serdecznie dziekuje rodzicom zaangaiowanym w przygotowanie balu,
szczegOlnie Paxistwu Stanislawiak, Slowik, Ha/as, paniom z przedszkola, ktOre
pomogly w przygotowaniach p. Robertowi Winieckiemu i Dominice Winieckiej wsparcic mozyczne, p. Maciejczykowi, ktOry
przygotowal upominki (Ha naszych pociech, Dyrekcji Szkoly Podstawowej za oclostepnicnie sprzctu nagla gniajacego i nicdialnego,
p. Dyrektor Graiynie Pasternak za wsparcie i pomoc w organizacji.
Ogromne podziekowanie kieruje tez do sympatycznych DziadkOw i Babe naszych 3-latkOw, ktOrzy stworzyli niesamowicie
cicpla i sympatyczna at mosfcre tcgo wyjatkowego halo. Istotne znaczenie w organizacji tego przedsicwziccia mialo przedsicbiorstwo
Egmont Polska SP. z o. o., ktOremo dzickujc za moZliwo g e wziecia udzialu w zabawie i wzbogacenie dekoracji.
Karolina Pielucha

Obserwator KAZMIERSKI
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VIII BAL GIMNAZJALISTY
Nie jestesmy przesadni, ale bal gimnazjalisty 13 i jeszcze w piatek...
Punktualnie o 17.00 przy diwiekach poloneza Wojciecha Kilara ruszyly
pary gimnazjalistow, panic wychowawczynie, dyrektor Gimnazjum
w pierwszej parze z Monika Kmied - przewodniczaca Samorzadu
Uczniowskiego. Ilo g ci robiacych zdjccia i filmujacych nie powstydzilby sic
§redniej wielkosci festiwal filmowy. Sala Galeriowa wraz z korytarzem
zamienila sic w Krainc Bani z Jasiem i Malgosia, krelewna SnieZka,
Kopciuszkiem i Kotem w butach - to dzielo niezwykle zdolnych
i pracowitych trzecioklasistOw.
Pary picknie ubranych tanecznikOw (dominowala gustowna czerri) wily
sir w tej basniowej scenerii wedlug ukladu wymy g lonego przez pania
Anite Rutkowska. Taficzacy slusznie zebrali gromkie brawa od
zachwyconych rodzicOw i bliskich. Wszystkich powitali: dyrektor
gimnazjum p. Wlodzimierz Malinowski, przewodniczaca Rady Rodzicewp. Bogumila Magdziarek oraz przewodniczaca SU - Monika Kmiec. Panie
Wychowawczynie obdarowane zostaly tradycyjnie picknymi rO2ami.
Dyrcktor W. Malinowski wrcczyl je w tym roku Paniom: Bolenie
Malinowskiej, Malgorzacie Nowak, Sylwii ZagOrskiej i Annie Brauze.
MiodzieZ bawila sic doskonalc, wspomagana kanapkami i napojami przez zapobiegliwe Mamy. Ojcowie czuwali nad
porzadkiem i bezpieczetistwem swoich pociech. Nauczyciele i rodzice zasiedli 1.vspOlnie do stolu. NiektOrzy taficzyli
z gimnazjalistami... tak, tak.
Minal szybko czas balu. Trzecioklasi§ci dzickuja swoim Rodzicom, Wychowawczyniom, Nauczycielom, Dyrektorom
i Pracownikom szkoly za wszystko , co sprawilo, 2e VIII Bal Gimnazjalisty wypadl okazale, a2 2a1 by/0 sie iegnad.
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Wielkie spotkanie Rodzin Powstaficzych zostalo zorganizowane
przez Szkolc Podstawowa w Kaimierzu w dniu 6 lutego br. na
tradycyjnej wieczornicy zgromadzilo sic bardzo wielu potomkOw
Braci PowstaricOw, ktOrzy mieszkali na Ziemi Karnierskiej.
Pretekstem do tego spotkania byly nie tylko uroczyste obchody 90
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ale wystawa
powiccona Powstaticom w Szkolnej lzbie Pamicci. Gromadzone
przez wiele lat pamiatki powstaficze, skrupulatnie opisywane przez
Urszulc Kowzan zostaly przedstawione szcrokiej publicznoS"ci.
Podczas wspomnianej wieczornicy Urszula Kowzan przedstawila
rOwnie± okolicznociowy odczyt o losach naszych PowstaricOw.
Dla zgromadzonych przygotowano niezwykle interesujacy program
artystyczny. Mlodzi arty§ci pod „wodza" Doroty Wojtas i Roberta
Winieckiego w patriotycznym przedstawieniu pokazali role
Powstania Wielkopolskiego dia odradzajacej sic wolncj Polski. Na
scenie pojawil sic rOwnieZ cheir Cantus Firmus. Zgromadzeni
obejrzeli tak2e prezentacjc multimedialna przygotowana przez
Andrzeja Pawlowskiego pod tytulem „Pamice Powstania
Wielkopolskiego 1918 - 1919 w Ka2mierzu".
Fotorcportaz z Wieczornicy zamieszczono na ostatniej stronie
okladki.

BECIKOWE
nowe przepisy!!!

Od 1 listopada 2009 r., przy ubicganiu sic o jednorazowa
zapomogc z tytulu urodzenia sic dziecka, jak rOwnie2
o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu urodzenia
dziecka, wymagane bcdzie przedlozenie:
zag wiadczenia lekarskiego potwierdzajacego, ie matka
dziecka pozostawala pod opieka lekarska przez okres
co najmniej od 10 tygodnia ciazy do porodu.

W ramach projektu, na terenle publicznych przedszkoh w gminie Kaimioz beda, w 2009 roku
reahzowane bezplatne zajecia z Jezyka angielskiego. Wsparcoem zostarne objetych 237
przedsricolakOw, a kazdy uczestrhk otrzyma beeplatne matenaly edukacyjne.
Dzieki realoach projektu zostana osognoete Cele, 'Roble w punktu widzenia rozwoju °mow i lokalnej
spolecznotct
obanowalhe poostaw znaiomoki jeryka angoelskepo przez najmiodszych mizkancen y gminy,
zuwiejszenie zrOznicowan i wyrdwnanie szans w obszarze edukacji przedszkolnej porriedzy
obszarami wiejskirn a o4rodkam avejskin,
peiniejsze przygotowanie dzieci do dalszej edukacy szkolnej.

Pattheszy,

G7ielkopolska Akademia
Nauki i Rozwoiu
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju lakub M.chaiowslo, wyjnArliablygj
Genoa Kairnierz

PANU REMIGIUSZOWI KACZMARKOWI
Soltysowi wsi Sokolniki Wielkie
wyrazy giebokiego
wspeAczucia z powodu imierci OJCA
skladaja
Radni i Soltysi Gminy Kaimierz

Z glebokim smutkiem przyjeli gmy wiadomoge
o naglej g mierci naszego Kolegi

s.p. Remigiusza Frackowiaka

Organizatorzy
Konkursu recytatorskiego Poezji Jana Pawla II
zapraszaja
do sali Gminnego O grodka Kultury w Kaimierzu
w niedziele 29 marca 2009 r. o godz. 15.00
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Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania wspOlnie z Gmina Kairnierz
realuuja propekt on.:
.Areietskt w przedmkolan - project bezplatnych fdje z je,ryka angtetslovol y przedszkolach,
reantowany na terene oleiseez gminy Kahnierr"
ramach Progtamu Operacyjnego Kaptal Ludzkt, Dzialanie 9.5 Oldoine micialyery edukacyjne
otwarach wersken, wspOtnnansowany ze Srodkdw Europejskiego Funcluszu Spotecznego.

Trudno nam uwierzye, ie juz Go nie ma.
Zlaczeni w belu, skladamy rodzinie slowa otuchy,
ie nie umiera ten, kto trwa w ludzkiej pamieci.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
Szkoly Podstawowej w Gaju Wielkim

Obserwator KA±MIERSKI

Uchwala Nr XXXV/ 184/09
Rady Gminy Kaimierz
z dnia 25 lutego 2009r.
w sprawie przejecia pojazdu na wiasno gO Gminy
Kaimierz.

W czasie zimowych pOikolonii w Gimnazjum w KaZmierzu
zorganizowano pogadanki profilaktyczne, ktOre
przeprowadzili odpowiednio przygotowani policjanci.
W Srode 18 lutego 2009 r. odbyla sie lekcja przestrogi
dotyczeca narkotyk6w.

GMINNA KOMISJA
ROZWIIkZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH
UL. KOSCIELNA 2, 64-530 KA2MIERZ

TEL. 061 29 17 997 lub 061 29 37 327
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
czynny w kaidy poniedziatek w godz. 13.00 16.00
oraz
w co drugi wtorek w godz. 16.00 19.00
(po wczesniejszym uzgodnieniu!!!)

Udzielamy porad i oferujemy pomoc
z zakresu problemOw uzaleinieri

INSTALATORSTWO
WOO - KAN CO

tel. 506 070 753

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r,
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 50a ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756,
Nr 90, poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410,
Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381,
Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008r.
Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 i poz. 1462,
Nr 234, poz. 1573 i poz. 1574), § 8 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnctrznych i Administracji z dnia 16
pa2clziernika 2007r. w sprawie usuwania pojazdOw (Dz. U.
Nr 191, poz. 1377) Rada Gminy KaZmierz, uchwala,
co nastcpujc:
Przejmujc sic na wiasnoSe Gminy Kaimierz samochOd
osobowy marki Fiat 126p o nr rej. PSZ 67EL, ktOry nie zostal
odebrany przez uprawniona osobe.
Wykonanic uchwaly powierza sic WOjtowi
KaZmierz.
§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
Uzasadnienie do uchwaly Nr XXXV/ 184/09
Sprawa przejccia samochodu osobowego marki Fiat 126p
o nr rej. PSZ 67EL zostala przeslana przez Urzad Skarbowy
w Szamotulach WOjtowi Gminy Duszniki, kt6ry wedlug
w/aSciwoSci przekazal ja dnia 23 stycznia 2009 r. WOjtowi
Gminy Ka±mierz. Z akt sprawy wynika, iz ww. samoch6d
zostal znalcziony w dniu 14.04.2008 r. w miejscowoSci
Piersko na drodzc krajowej nr 92. Jako przyczync usuniccia
pojazdu z drogi wskazano, iz pojazd zostal porzucony
w rowie, otwarty, jego stan wskazywal na to, ze nie jest
uZywany i zostal usunicty zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy
Prawo o ruchu drogowym. W toku spawy ustalono
wlaSciciela pojazdu, ktOrym okazal sic pan Ryszard
Napierala, zam. w Sekowie gmina Duszniki, przy
ul. Poznanskiej 7. Podmiot, ktOry wydal dyspozycjc
usuniccia pojazdu powiadomil niezwlocznie wlaSciciela
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Samoch6d zostal
zabezpieczony na parkingu strzeZonym w m. Zamorze.
Art. 50a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, iz
pojazd usunicty w trybie okreSlonym w ust. 1, nieodebrany
na wezwanie gminy przez uprawniona osobe w terminie 6
miesiccy od dnia usuniccia, uznaje sic za porzucony
z zamiarem wyzbycia sic. Pojazd ten przechodzi na wlasnoSé
gminy. W sprawie wiaSciwoSci organu do wydania orzeczenia
w sprawie przejccia samochodu usunictego w wyZej
opisanym trybie zajai stanowisko Naczelny Sad
Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 21
marca 2007r., z ktOrego wynika, iz rada gminy w/aSciwa do
wydania orzeczenia o przejcciu pojazdu na wlasnoSC gminy
jest rada gminy miejsca zdarzenia i to takie wOwczas, gdy
wlaScicicl pojazdu i jego miejsce zamieszkania sa znane
(I OW 90/06). Wobec powyiszego, zgodnie z § 8 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wcwnctrznych
i Administracji w sprawie usuwania pojazdOw o przejcciu
pojazdu na wlasnoS6 gminy orzeka Rada Gminy Kaimierz.
W tym stanic rzeczy pocljecic przedmiotowcj uchwaly jest
uzasadnione.

2.1CGIMM.
U131%1111=1:11101M.
Tarnowo PodgOrne (GS) ul. Poznanska 101
tel. 061/81 46 321
CZYNNE: poniedzialki, Brody i piqtki od godz. 9.00 do 13.00

RAN

&UC?)G0
OLITJEJ
ul. Wysogotowska 83
62-081 Prze2mierowo
tel./fax 61 652 36 45
tek. kom. :0 600 445 640

mail: kagran@vp.pl
‘111llinin
GRANITre
AfitOME VI"

KWIACIARNIA

Monta2 plyt G/K

przy cmentarzu
w Kaimierzu

salty podw ieszane,
gcianki dzialowe,
zabudowy,
szpachlowanie,
malowanie

oferuje
bogaty asortyment artyku/Ow
cmentarnych;
kwiaty iywe i sztuczne, bukiety
oraz kompozycje kwiatowe;
wypoiyczanie narzgdzi cmentarnych;
upominki;
ulletna 1 te1.0-888-041-211

AVM CZ ASCCI
Nowowiejska 32
64 - 530 Kaimierz
()ferule czocci eksproatacyjne
do ka2cfego typu samochodu.
of

tel. 792-616-258
MECHANIKA POJAZDOIVA
PR S AMY
Poniedziafek — Piatek 800 — 170°
Sobota 80°-13°°

Tel. 061 29 18 033
0605 586 377

CCM
Audi

CO)
-i (

IPA

Biuro Rachunkowe
Kaimierz
Wypetnianie PIT-ow
ul.
Modrzewiowa
15
(tak±e przychodOw osiqganych za granicq)
tel.
061
29
56
204
Przyjmujemy zlecenia na:
tel. kom. 607 85 32 85
- prowadzenie petnej ksiegowoSci
ziemniewska@euro-biuro.com
- kompleksowq obstuge firm
www.euro-biuro.pl
- wypetnianie wnioskOw o zwrot r62nicy VAT
(FV wystawiane na budowe domu a tak2e remont mieszkania)
CIEPLA SZYBA K=1.
1465

Tanie okna i rolety
oviv

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

itot1

Realety cod 129,-

*cena netto...

KATY BEZ PIERWSZEJ WPLATY 1 % MIESIECZNIE
- CALKOWITY KOSZT KREDYTU

NOWAMEB"

MEBLE

KUCHENNE LAZIENKOWE

NA ZAMOWIENIE
SZAFY WNEKOWE
BOGATY WYBOR FRONTOW, BLATOW
SPRZET DO ZABUDOWY
WYMIANA FRONTOW i BLATOW
EKSPOZYCJA • INNE MEBLE NA WYMIAR
OW'

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

60418 Poznan -Swierczewp
Putaka 3 - tel. 8 . 307 654
fax 8 307 849

RS MERLE
- KUCHNIE - GARDEROBY
- SZAFY WNkKOWE - DRZWI PRZESUWANE
- MEBLE POKOJOWE
- MEBLE NA WYMIAR
ul. Zcromskiego 1
64-530 KaimIerz

tel. 602 222 610
fax 061 29 18 437
info©rsmeble.com.pl

OKNA PCV ALI!

Kaimierz Rynek 1
Tel. 603-846-437
Tel. 661-747-947
Tel. 661-425-507

•

ZAPEWNIAMY:
-PROFESJONALNE DORADZTWO
-POMIAR GRATIS
-TRANSPORT
-MONTA2
DRZWI I BRAMY GARAZOWE
OKNA OD 5 DO 8 KOMGR
ROLETY
DOBRA JAKOSe W ATRAKCYJNEJ CENIE!!!
1111,/

BEFiuco
ak_A4a-/r/2-

alUPlaSt
Kunststoff-Fenstersysteme

TEL. 061 19 59 011
KOM. 0601 052 266

(HINNY
' KOMUNIA
BIERMOWANIE
OSIEMNASTKA
$TUDN1OWKA
CLUB
GODY
LIRODZINY, ITP....

troiA

906
10A1MIER1, UL. SIENKIEVV

-

