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„Ziemia Ka źmierska w obiektywie - zimowe spojrzenie"
zdiecia wykonali: Anna Kaczmarek (u criuv), Joanna Szymańska (u dołu po lewej), Mariusz Stachowiak (u dołu po prawej).
-

Ś W. TOMASZA
w Tarnowie Podgórnym
ul. 23 Pa ź dziernika 59a (obok marketu Dino)
tel. 061 8146081
Godziny otwarcia:
Pn — Pt: 8.00 — 19.00
8.00 14.00
Sob:

Bardzo atrakcyjne ceny
Leki gotowe i receptura
Wiele korzystnych promocji, ta ń sze zamienniki
Insuliny i leki kardiologiczne po obni żonych cenach
Karty sta łego klienta.
Miła obsł uga i dobra porada
Dołącz do grona zadowolonych klientów
Zbieraj punkty i wybieraj prezenty.

Zapraszamy !!!

WIOSENNA 4U/h% L-

D R U' J__WY

PCV, DREWNO, ALU.

Systen; 5-komorowy
Cenie
Ciepły IGLO 5 W
3-komorowego!

PORTR

DRZWI

ROLETY
MATERIAŁ OWE MOSKITIERY

wk%ss9M00
I

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

-

długotrwałe użytkowanie
nowoczesny
5-letnia gwarancja
korzystna cena

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

OBMIAR, MONTA Ż ,
TRANSPORT

OKN DRZWI ROLETY BRRmy

ObserwataffillIVERSKI
Przetarg na stację uzdatniana wody w Gaju Wielkim og łoszony
26 lutego br. Wójt Gminy Ka źmierz ogłosił
przetarg na budowę stacji uzdatniania
wody w miejscowo ści Gaj Wielki.
Zainteresowani Wykonawcy mog ą
składać oferty do dnia 15.03.2010 r.
Budowa potrwa do ko ńca listopada
2010 r. Szacowany koszt robót
inwestycyjnych to 4.055.282,93 z ł .
Inwestycja wsparta zostanie dofinansowaniem z Programu rozwoju
obszarów wiejskich w ramach dzia łania
Podstawowe us ługi dla gospodarki
i ludnoś ci wiejskiej w szacowanej
wysoko ś ci 2.555.523 z ł . Umowa
dofinansowania miedzy Gmin ą Kaźmierz,
a samorzą dem Województwa Wielkopolskiego podpisana zosta ła w dniu
26.01.2010r.
Ujęcie w Gaju Wielkim jest źródłem wody
dla sieci wodociągowej 7 wsi: Gaju
Wielkiego, Gorgoszewa, Bytynia,
M ł odaska, Sierpówka, Stramnicy
i Witkowie. Hydrofornia w Gaju Wielkim
jest obiektem przestarza łym, o znacznym
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stopniu dekapitalizacji, wymagaj ącym
gruntownej przebudowy. Dokumentacj ę
projektową budowy stacji uzdatniania
wody opracowała w roku 2008 firma
DH Systems Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
Planowane jest zastosowanie technologii
zbiorników otwartych wewn ą trz
budynku. Przewiduje si ę technologię
uzdatniania wody systemem dwustopniowej filtracji. Wype łnienie filtrów
stanowić będą złoża wielowarstwowe.
Dezynfekcja wody prowadzona b ędzie
przy pomocy podchlorynu sodu.
Budowa..„
-ązkowej stacji ma podnie ść
wydajnoWXę cia z 20 m3/h do 100 m3/h.
Realizacja zadania obejmuje wykonanie
min. nowej studni g łębinowej oraz
remont studni istniej ącej, rozbiórkę
istniejącego budynku stacji uzdatniania,
zbiornika popłuczyn oraz zbiorników
stalowych. W miejscu starych obiektów
powstanie nowy budynek stacji
z wyposaż eniem technologicznym, dwa
zbiorniki retencyjne wody, odstojnik
popłuczyn i neutralizator. W ramach
zamówienia wykonane zostan ą drogi
i place wewn ę trzne, o ś wietlenie
i ogrodzenie obiektu, instalacje wodno kanalizacyjne zewnę trzne i wewnętrzne,
instalacja elektryczna i automatyka.
Budynek stacji ogrzewany b ędzie przy
udziale instalacji gazowej.
Roboty budowlane nie spowoduj ą przerw
w dostawie wody, harmonogram prac
przewiduje taką organizacj ę robót, która
nie bę dzie odczuwalna dla odbiorców
wody.

pitnej. Obecnie Zakład Usług Komunalnych posiada decyzję Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szamotułach stwierdzaj ącą warunkową przydatność wody do spożycia
przez ludzi w wodociągu publicznym
w Gaju Wielkim do 30 listopada 2010 r.
Wzrost zapotrzebowania ilo ściowego na
wodę oraz konieczno ść modernizacji ze
względu na jej jakość, sprawiła że mając
na względzie komfort życia mieszkańców
gminy oraz ich zdrowie, budowa SUW jest
priorytetem inwestycyjnym w roku 2010.
Mimo dofinansowania z PROW
inwestycja zabsorbuje wi ększą część
wydatków maj ątkowych w bie żącym
roku. W monta ż u finansowym
wykorzystana zostanie oprócz środków
wł asnych Gminy i dotacji z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich równie ż
poż yczka z Banku Gospodarstwa
Krajowego o charakterze pomostowym
udzielana ze środków budżetu państwa
na tzw. wyprzedzają ce finansowanie.
Poż yczka udzielona mo że być do
wysokoś ci przyznanej dotacji z PROW
i spł acona po uzyskaniu środków
pomocowych. Oprocentowanie wynosi
0,25 stopy rentownoś ci 52-tygodniowych
bonów skarbowych, sprzedanych na
ostatnim przetargu w miesi ą cu
poprzedzaj ącym kwarta ł w którym
uruchomiono transze po życzki.
Oprocentowanie wyniesie wi ę c
prawdopodobnie ok. 1,10-1,20%w skali
roku. Od każ dej kwoty udzielonej
poż yczki naliczana jest prowizja
w wysokości 0,1 %.

Modernizacja stacji poprawi jako ść wody

Wyniki I naboru dla dzia łania "Podstawowe us ługi dla gospodarki i ludno ści wiejskiej"

Lista operacji dla dział ania Podstawowe us ł ugi dla gospodarki i ludno ś ci wiejskiej na projekty w zakresie gospodarki
wodnoś ciekowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zweryfikowanych
pozytywnie i wpisanych na list ę operacji, w kolejnoś ci uzyskanych przez nie punktów dla naboru pierwszego w 2009 roku
Lp .
122

Nazwa
wnioskodawcy

Tytu ł operacji

Gmina Ka ż mierz

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowo ści Gaj Wielki

Wnioskowana
kwota pomocy w z ł

Ilo ść uzyskanych
punktów

2 555 523

7

wię cej na www.prow.umww.p1/

WARZYSZENIE

„KAŹMIERZ"
W dniu 12.02.2010r. Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda na posiedzeniu niejawnym zarejestrował i wpisał
do Krajowego Rejestru S ądowego nowe
Stowarzyszenie „Kaźmierz"
Wcześniej grupa założycieli (23) osoby) na
spotkaniu 26.11.2009 r. uchwali ł a
STATUT STOWARZYSZENIA a pó źniej
16.12.2009 r. (16 osób) wybrali Zarz ąd,
którego zadaniem był o przygotowanie
dokumentów niezbędnych przy rejestracji
w skł adzie : prezes - Andrzej Paw łowski,
v-ce prezes - Paweł Staniewicz, sekretarzDorota Walicka, skarbnik - Halina
Kubiak, członek - Anna Kubiak. Wybrano
też trzy osobową Komisję Rewizyjną
w sk ł adzie: Tomasz Koryl, Piotr
Banaszczyk, Łukasz Frydenberg.
Celem stowarzyszenia jest umo żliwienie pe ł nego wykorzystania
potencjału zasobów ludzkich, a w szczególności propagowanie idei spo łeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja

lokalnej spo ł eczno ś ci, upowszechnianie kultury i sztuki, inspirowanie
różnych form działalno ści w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu, pomocy
społecznej, o ś wiaty i wychowania,
zdrowia oraz turystyki, a tak ż e
podniesienie poziomu wykszta łcenia
oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Aby w/w cele przeku ć w działania
niezbędni są ludzie - zapale ńcy o wspaniałych sercach. Cieszy fakt, że wśród
założycieli Stowarzyszenia tacy si ę znaleźli
- otwarci na zmiany, poszukuj ący, o róż nym przekroju wiekowym. Stowarzyszenie o tak szerokim spektrum dzia łania
wype łnia lukę między instytucjami
samorz ądowymi a spo ł ecze ń stwem
i innymi organizacjami. Szczególne
podziękowania nale żą się wszystkim
członkom założycielom a szczególnie
p. Barbarze Armon, p Andrzejowi
Ciborkowi, p. Paw ł owi Staniewicz,
p Tomaszowi Koryl - za inspiracj ę
i przygotowanie dokumentów.
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...Naocznie mogłem się przekonać, że na
obszarze naszej gminy mieszkają ludzie,
którzy chcą co ś robić dla innych
wykorzystując przy tym swój potencja ł
szeroko rozumiany. Najważniejsze jednak
w tym wszystkim jest to, by teraz znalaz ły
się kolejne osoby, które zechc ą wzięć
udział w pracach tego stowarzyszenia..
Jeśli ktoś widzi sens w tym dzia łaniu,
może przyjść i wstąpić w poczet członków
tego stowarzyszenia. Gor ące serca
i otwarte umysły zawsze są w cenie i nigdy
ich za wiele. W najbliższym czasie zostanie
podany w lokalnej prasie, w internecie lub
na tablicach ogłosze ń termin pierwszego
zebrania tego nowo powsta ł ego
stowarzyszenia.... (R. Kaczmarek)
Jeśli czujesz, że nazwa „KAŹMIERZ"
coś dla Ciebie znaczy to przyjdź
i zostań czł onkiem stowarzyszenia lub
przynajmniej wesprzyj nasze dzia łania
w inny moż liwy do zaakceptowania
przez Ciebie sposób.
ZAPRASZAMY NA NAJBLI ŻSZE
ZEBRANIE.
Andrzej Pawł owski

1

Obserwator KA ŹMIERSKI
ZAMELDUJ SI Ę!!!

Liczba mieszka ńców
stan na koniec 2009 roku
kobiety
ogółem
39
81
Brzezno

Kampania ‚Zamelduj si ę ", której celem jest zach ęcenie
mieszkań ców do zameldowania na sta łe, służyć ma naszej
wspólnocie samorządowej. Warto podkre ślić , że 40%
odprowadzanego podatku przez osoby zameldowane
w gminie, zasila jej bud żet. Dzię ki temu możliwa jest
realizacja wielu gminnych inwestycji, takich jak: remonty
dróg, budowa przedszkoli i szkó ł, oświetlenie ulic itp.

gyty j

564

287

Chlewiska

255

130

4

1

Dolne Pole

91

42

Gorszewice

187

96

Gorgoszewo

20

8

Gaj Wielki

507

257

Klączyn

467

222

Komoro o

86

43

Kopanina

175

89

Każmierz

3235

1664

M łodaskn

284

142

1

1

Piersko

162

79

Pólko

296

160

Radzyny

180

98

56

27

Wielu błę dnie przypisuje tzw. obowi ązek meldunkowy naszej tradycji
komunistycznej. Idea meldunku si ę ga w Polsce 1928 r. i miała charakter
porządkowy.
Czasem z lenistwa, czasem przez nieuwag ę , czasem z niewiedzy, czasem
z przekory, czasem z wyrachowania, a czasem nie wiadomo dlaczego... Ci, którzy
mieszkaj ą w Gminie się nie melduj ą, choć korzystają z Jej dobrodziejstw,
w Gminie mają faktycznie dom, cho ć gdzieś tam, dalej lub bliż ej, formalny
meldunek. Nie jest to oboj ętne dla Wspólnoty, bo przecie ż ich podatki w 40%
mogłyby zasilić budżet, z którego Gmina inwestuje, rozwija i zmienia ich
otoczenie. Warto si ę nad tym zastanowi ć i uświadomi ć sobie, że bycie
zameldowanym w swojej Gminie si ę opłaca. BYCIE LOKALNYM PATRIOT Ą TO
WIELKA RZECZ. Świadomość bycia STĄD, wyboru TEGO miejsca na SWÓJ
DOM, jak również współ tworzenia DOROBKU Gminy od pokole ń ma SENS.
O problemie niezameldowanych mieszkańców mówi się od dawna, brak jest
jednak konkretnych działań, które mogłyby zachęci ć do odwiedzenia w tym celu
Urzę du. Z drugiej strony, jeżeli ktoś mieszkaj ąc w Kaź mierzu, nie melduj ąc się ,
ma wieczne roszczenia i pretensje, to niech najpierw zacznie od spe łniania
wł asnych obywatelskich obowi ązków, a dopiero potem pyta na co wydaje si ę jego
podatki.

6

3

40 % podatków, które p ł acisz, wraca do Gminy zameldowania na sta łe.

Sierpówko

74

39

Stare

25

9

Sokolniki Małe

166

80

Sokolniki Wielkie

293

144

73

41

202

104

25

13

Chrusty

Młodasko Nliecki

Stramnica
Stramnica Gajówka

Wierzchaczewo
Witkowice
Witkowice Huby

RAZEM

7516

Policjanci z Posterunku Policji
w Kaź mierzu dostę pni s ą pod
numerami telefonów:
- 61 29 31 360
- 61 29 31 361 - kierownik
- 61 29 31 362 - dzielnicowi

Meldunek na pobyt stały umożliwia również ustalenie, w którym
lokalu wyborczym mamy oddawać głosy w wyborach. Ponadto, w śród kryteriów
przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkó ł , zameldowanie na terenie gminy
znajduje się na liś cie, jako jedno z najwa żniejszych.
Sami wię c widzicie, że korzyści płynących z faktu zameldowania na terenie
Gminy jest mnóstwo, za ś przeciwwskazań -raczej żadnych.

W liczbie nasza sił a!!! A zatem - po meldunek marsz!!!

UWAGA !!!
Ustawa o utrzymaniu czysto ści i porzą dku w gminach wprowadzi ła

bezwzglę dny obowią zek udokumentowania korzystania z us ług odbioru
odpadów komunalnych lub opró ż niania zbiorników bezodp ływowych

przez przedsię biorcę posiadaj ą cego stosowne zezwolenie na terenie gminy.
Udokumentowanie polega na okazaniu umowy z uprawnionym
przedsiębiorcą oraz dowodów p łacenia za wyż ej wymienione us ługi.
Praktycznie oznacza to, że każdy właś ciciel nieruchomo ści zobowiązany

jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, a w przypadku
nieruchomo ści nieprzy łączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

odrę bnej umowy na odbiór nieczysto ści ciekłych. W przypadku braku

wymaganych umów ustawa zobowi ą zuje wójta do wydania decyzji, na mocy
której gmina przejmuje obowi ązek odbioru odpadów. Decyzji nadaje si ę rygor
natychmiastowej wykonalno ści i wydaje si ę j ą na okres 1 roku. W tym trybie
świadczenia usł ugi stosuje się wyłą cznie górne stawki op łat. Oznacza to, że
właś ciciele nieruchomo ś ci, którzy zawarli umowy z przedsi ębiorc ą poniosą
niż sze koszty wykonania us ługi.

GAZ - SERWIS
Arkadiusz Tomczak
tel. 601 763 286

POMÓŻ NAM - TO NIC NIE KOSZTUJE !
PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ:
STOWARZYSZENIA SPO ŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI
I MŁODZIE ŻY SPECJALNEJ TROSKI
64-500 SZAMOTU ŁY UL. HUGONA KO ŁŁĄTAJA 1
NIP: 787-13-41-529, KRS: 0000061868,
BGŻ S.A.nr:28203000451110000 0 00917900
stowdzieci@wp.pl
2
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,,Obserwator Kaźmierski"
jest bezpł atnym biuletynem informacyj
Rady i Wójta Gminy Kaimierz.
Redaguje Janusz Stró żyk.
tel. 061129 18 065, fax 061129 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwator@kazmierz.pl
Nakł ad: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknię to: 7 marca 2010 r.
Skład i druk: „HEMIGRAF" tel. fax (061) 8 307849
60-418 Poznań , ul. Pużaka 3 (Swierczewo)
Zapraszamy i zachęcamy do współredagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za tre ść ogłoszeń.

~

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁ ANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY KAŹ MIERZ W 2009 R.
Skala problemu na terenie gminy

Dziś jednoznacznie nie odpowiemy, jak wielki jest to problem.
W ubiegłym roku (w czerwcu) przeankietowano 173 naszych
gimnazjalistów. Spoś ród przebadanych 154 uczniów poda ło, że
nigdy nie ,,brało", 6 - wzięło raz oraz 6 - kilka razy. Dla przyk ładu
dodamy, iż ta sama grupa gimnazjalistów przebadana pod k ątem
picia alkoholu, udzieliła następuj ących odpowiedzi: 60 uczniów
nigdy nie piło, 29 - spróbowało raz, 69 -wypiło kilka razy w Życiu.
Najważniejsze dział ania zrealizowane w

ramach

GPPN

w 2009 r. na terenie gminy Ka źmierz:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zaj ęcia profilaktyczne w ZLU w Charcicach dla 65 uczniów
Gimnazjum w Kaźmierzu,
Program autorski Mał gorzaty Biskup - NARKOTYKI - wszystkie klasy gimnazjum i szkolenie Rady Pedagogicznej,
STOP NARKOTYKOM -159 gimnazjalistów i 83 rodziców,
Razem Bezpiecznie - Powiatowy Program Ograniczania
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ,
Trzymaj Formę ! - kształ towanie prozdrowotnych nawykó .vk
u 125 gimnazjalistów,
HIV - bać się czy nie? - projekt edukacyjny w Gimnazjum,
w Kaź mierzu dla wszystkich uczniów,
Zaj ę cia dla wszystkich gimnazjalistów i ich rodziców w ramach
programu DRUGI ELEMENTARZ, CZYLI SIEDEM KROKÓW 1
(łącznie 32 godz.),
Zaj ę cia dla wszystkich uczniów Szko ły Podstawowej
w Kaź mierzu i ich rodziców w ramach programu TRZECI
ELEMENTARZ, CZYLI SIEDEM KROKÓW ( łącznie 50 godz.),
Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców gimnazjalistów na
temat narkotyków - zrealizowała Poradnia PsychologicznoPedagogiczna z Szamotu ł ,
Pogadanki przeprowadzone przez policjantów z KPP
w Szamotułach w czasie ferii zimowych,
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z policjantami KPP
z Szamotuł na temat narkotyków,
Działalność różnych służb w ramach Zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
Pomoc psychologów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
w Kaźmierzu.
Czy uda się zdobyć dofinansowanie na
skanalizowanie rejonu ulic Szamotulskiej i Polnej?

W dniu 17.02.2010r. Wójt Gminy Ka źmierz złożył wniosek
w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszał kowskiego Województwa Wielkopolskiego
o udzielenie dotacji na zadnie inwestycyjne pn: Rozbudowa

KAŹ

ELEKT»
RECYKLING

Ę TU
SPRZ
ZDIÓRKA

ZNEGO
ELEKTRYC CZNEGO
ELEKTRONI
Wielkogabarytowe urz ądzenia gospodarstwa domowego
Małogabarytowe urz ądzenia gospodarstwa domowego
Sprzę t teleinformatyczny i telekomunikacyjny
Sprzęt audiowizualny
Sprzęt o ś wietleniowy z wyłączeniem żarówek
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyj ątkiem
wielkogabarytowych. stacjonarnych narz ę dzi przemys ł owych
Warunkiem odlyow jest dostarczenie urza,dzen kompletny.

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO
SPRZĘ TU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO Z GMINY KA ŹMIERZ
W DNIU 27.03.2010 r.

1. Bytyń 0-83°
- Szkoła Podstawowa
w Bytyniu, ul. Szkolna

1. Piersko 80°- 830
- przy placu zabaw,
przy blokach

2. Mlodasko 845-915

2. Pólko 830 900

- przy sklepie spożywczym
ul. Wiejska

-

- przy sklepie spożywczym
3. Wierzehaczewo 9 10- 930
-przysknach

3. Gaj Wielki 93040"
- przy sklepie spożywczym
ul. Poznańska

4. Sierpówko 10 15 1045
-

- przy skrzynkach pocztowych

oczyszczalni ścieków w Kią czynie wraz z sieci ą kanalizacji
sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Polnej
i Szamotulskiej. Wniosek złoż ono w ramach II naboru Programu

5. Kiąezyn 11 00 113°

Rozwoju Obszarów Wiejskich w dzia łaniu Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludno ś ci wiejskiej. Inwestycja ma kosztowa ć
4.390.000 zł, w ramach PROW mo żna uzyskać dla tego zadnia
3.699.000 zł . Budowa kanalizacji w ulicach „za torami" uj ęta jest
w opracowaniu projektowym wykonanym przez Przedsi ębiorstwo
Projektowo - Usługowe POZPROJEKT z Poznania, dla obszaru
aglomeracji Kazinierz. Opracowanie to wykonano w latach
2007 - 2008 i przewiduje ono skanalizowanie Chlewisk, Ki ączyna
oraz znacznej częś ci Kazmierza - rejonów gdzie wska źnik
mieszkań ców/km sieci przekracza 120. W ramach kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej przewiduje si ę
wykonanie: - kanalizacji grawitacyjnej - 4.394,5 mb
- rurociągu tłocznego - 205,5 mb
- przepompownie - 2 szt.
- studzienki sieciowe - 148 szt.
- przyłącza kanalizacyjne 223 szt. -1719 mb
W wieloletnim planie inwestycyjnym zadanie to przewidziane jest
do wykonania na prze łomie 2010-2011 roku.

6. Brzezno 1145 12"

pocztowych
4. Komorowo 94-10"

- przy świetlicy
5. Sokolniki Wielkie 10 10-1040

- przy kotłowni
Spółdzielni Mieszkaniowej

-

- przy sklepie spożywczym

6. Sokolnild Male 105041 10

- przy strażnicy
-

- przy sklepie spożywczym

7. Dolne Pole 12054220
- przy świetlicy

8. Kaźmierz 12301310
- parking za Urzędem Gminy

Kaźmierz ul. Szamotulska 20

9. Kaźmierz 1320-14"
- ul. Nowowiejska
przy sklepie Lewiatan

7. Kopanina 11 204140

- przy świetlicy
8. Gorszewice 11 50-1210

- przy świetlicy
9. Radzyny 1225-125°
- przy świetlicy
10. Chlewiska 1300-1320

- plac za przystankiem
autobusowym
11.Witkowiee 1335-14"

- przy pojemnikach
na stłuczkę szklaną
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Obserwator KA ŹPLIERSKł

Wydatki przedszkolne w 2009 roku
Na terenie gminy Kaź mierz w 2009 r. funkcjonowało Przedszkole w Kaźmierzu (samorządowa jednostka budżetowa) oraz
Niepubliczne Przedszkole w Sokolnikach Wielkich prowadzone przez Siostry Urszulanki, które by ło dotowane z budżetu
Gminy Kaź mierz zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Ubiegłoroczne wydatki na utrzymanie przedszkoli zestawiono w poni ższej tabeli. Gmina Kaź mierz tytułem dotacji dla
przedszkoli niepublicznych w 2009 r. wyp łaciła łącznie 215.121,84 zł . W paragrafie 2310 zaksi ęgowano zwroty dla Gminy
Tarnowo z tytułu uczę szczania dzieci mieszkań ców naszej gminy do przedszkoli niepublicznych usytuowanych na terenie
gminy Tarnowo Podgórne.
Odejmuj ąc kwoty dotacji od wydatków ogó łem otrzymujemy kwotę
80104
Przedszkola
1 248 394,43
1.008.696,46 zł . Wymienioną kwotę Gmina Kaźmierz przeznaczyła na
Dotacje celowe przekazane gminie
utrzymanie Przedszkola w Kaźmierzu.
na zad. bieżące realiz. na
2310
2540
3020
4010
4040

podstawie porozumień mi ędzy jst
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jed. sys. oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenie osobowe
pracowników

24 576,13
215 121,84
28 282,49
630 254,21

4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 858,67

4210

31 203,62

4240

Zakup materia łów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydakt. i książek

4260

Zakup energii

49 699,79

4270

Zakup usług remontowych

3 959,04

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 017,50

4300

Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opiaty z tyt. zakupu usług telekom.
telefonii komórkowej
Opiaty z tytułu zakupu usług
telekom. telefonii stacjonarnej

4350
4360
4370
4410
4430
4440
4740
4750
6050
6060

Podróże służbowe krajowe
żne opiaty i składki
Odpisy na ZF ŚS
Zakup art. papier.do sprzętu
drukarskiego urządzeń kserograf.
Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji
Wydatki Inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

40 660,85
104 242,65

1 429,97

10 170,03
672,00
492,29
1 508,01
Ró

438,44
559,45
37 522,00
1 445,91
2158,45
14 540,30
31 580,79

Od stycznia do sierpnia ubieg łego roku do Przedszkola w Kaź mierzu
uczęszczało 157 dzieci. W sprawozdawczo ści SIO na dzień 30 wrze śnia
2009 r. wykazano 172 dzieci. A zatem przyj ąć można, iż średnio przez
cały 2009 r. do Przedszkola w Kaźmierzu uczęszczało 162 dzieci.
Zestawiaj ąc wymienione wyżej koszty (bez wyżywienia) z liczbą dzieci
możemy określić miesię czny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu.
Koszt ten w 2009 r. dla Przedszkola w Ka źmierzu kształtuje się na
poziomie 518,88 zł miesięcznie. Idąc dalej można określić koszt jednej
godziny pobytu w przedszkolu. Upraszczaj ąc wyliczenia - przyj ęto,
że każ de dziecko w przedszkolu przebywa przez 20 dni po 8 godzin
dziennie - otrzymujemy kwot ę 3,24 zł za 1 godzinę (którą
z ekonomicznego punktu widzenia należałoby pobierać za każdą godzinę
pobytu dziecka ponad pięć godzin).
W budżecie na rok 2010 założono, że miesięczny koszt utrzymania
jednego dziecka w Przedszkolu w Ka źmierzu będzie się kształtował na
poziomie 540 zł. Posługuj ąc się przytoczoną wyżej metodologią koszt
jednej godziny opieki przedszkolnej b ędzie wynosił 3,38 zł.
Pozwolę sobie dodać, iż obok utrzymywania przedszkoli Gmina Ka źmierz
finansuje tzw. oddziały przedszkole (tj. opieka przedszkola realizowana
pod szyldem szko ły podstawowej). Obecnie oddzia ły przedszkole
funkcjonuj ą w Szkole Podstawowej w Bytyniu (2 oddzia ły - 35 dzieci),
w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim (2 oddzia ły - 29 dzieci) oraz
w Szkole Podstawowej w Sokolnikach Wielkich (1 oddzia ł - 9 dzieci). Na
utrzymanie tej formy opieki przedszkolnej w ubieg łym roku
wyasygnowano z budżetu Gminy 438.805,67 zł . Koszt pobytu jednego
dziecka w oddziale przedszkolnym w ubieg łym roku kształtował się na
poziomie 500,92 zł . W tym miejscu należy dodać , iż większość dzieci
uczęszczaj ących do oddziałów przedszkolnych korzysta z opieki
pięciogodzinnej.

Plan Odnowy Miejscowo ści Kaź mierz na lata 2010 2017 przyj ę ty przez Zebrania Wiejskie
-

W środę 24 lutego 2010 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowa Wieś oraz Zebranie Wiejskie So łectwa Kaźmierz dokonały zmian
w Planie Odnowy Miejscowo ści. Do najważniejszych zadań zaliczono m.in.:
• Remont i przebudowę Płyty Rynku w Kaźmierzu
• Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. uk ład Kaźmierz - Kiączyn) - wartość projektu 18.331.000,00 zł
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie
ul. Polnej i Szamotulskiej - warto ść projektu 4.390.485,71 zł
• Rozbudowa sieci wodoci ągowej na terenie Kaźmierza: Sieć wodociągowa Kaźmierz rej. ul. Szkolnej, Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej
- Dolnej, Rozbudowa sieci wodoci ągowej Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku
do m. Brzezno
• Modernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy
• Budowę centrum rekreacyjno - sportowego w rej. ul. Le śnej
• Budowę targowiska w Kaźmierzu
• Przebudowę ul. Okrężnej
• Oświetlenie dróg osiedlowych w Kaźmierzu
• Budowę kotłowni gazowej w budynku o środka zdrowia
• Budowę dróg osiedlowych warto ść projektu 1.500.000,00 z ł
• Rozbudowę Przedszkola w Kaźmierzu
• Budowę deptaku od ul. Nowowiejskiej w kierunku ul. Szkolnej
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
CCRPZM nr 292
Lista Ministra Infrastruktury
nr RS 001021
WYCENY - EKSPERTYZY
tel. 603 849 073
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Poszukuj ę pracy w Ka ź mierzu
SPRZĄTANIE
tel. 665 998 791
Nauka jazdy kat. A i B
OSK SKITOL
tel. 609 325 884

Pogotowie komputerowe
tel. 507 320 397
marzec - kwiecie ń 2010

Ośrodek Szkolenia Kierowców
FORMUŁKA
zaprasza na kursy kierowców
kat. B
tel. 512 306 062

Obserwator KA ŹMIERSKI
Koncert dzieci z GOK Kaź mierz.
W niedzielę 21 - go lutego w sali GOK wystąpi ły dzieci z kółka
baletowego prowadzonego od lat przez Pani ą Alicję Curujew oraz
uczniowie Piotra Pospiesznego dyrektora GOK i Waldemara Hermana
instruktora. Baletnice wykonały kilka odsłon tanecznych: Egzersis
Taneczny, Bombonierka, Taniec dzieci z baletu Pczinella, Śpiąca
Królewna i Pawilon Armidy.
W drugiej części koncertu wystąpili instrumentali ści z Ogniska
Muzycznego i zaprezentowali ró żne formy muzyki od biesiady aż do
muzyki filmowej. Sala wype łniona po brzegi nagrodzi ła wykonawców
gromkimi brawami, którzy na koniec otrzymali s łodkie niespodzianki.

W sobotę 13 lutego odby ła się Zabawa Karnawa łowa organizowana przez Chór imienia Stanis ława Moniuszki.
Oprócz wspania łej zabawy tanecznej odby ł a si ę również loteria fantowa oraz taniec z kotylionami. Na koniec
każda Pani zosta ła obdarowana s ł odkim walentynkowym serduszkiem. Organizatorzy pragn ą z łożyć
serdeczne podzi ękowania sponsorom: Spó łce G. EN. GAZ Energia, G S - Ka źmierz, Bankowi Spó łdzielczemu
Duszniki, Strauss Cafe Poland, Polskiemu Zak ł adowi Ubezpiecze ń w Szamotu łach, Firmie Hochland Polska,
Panu Paw łowi Czerwi ńskiemu ,Hurtowni PAKO, Panu Szymonowi Micha łowskiemu, Pa ństwu Wies ławie
i Krzysztofowi Ossowskim, Pani Justynie Napiera ła, Pani Emilii Gomu ła, Panu Piotrowi Pospiesznemu , Panu
Aleksandrowi Augustynowi, Panu Rafa łowi Szeszu ł a, Panu Tomaszowi Borowiakowi, Chacie Polskiej
z Kaź mierza, Pani Karolinie Piechota - Kwiaciarnia „Margaretka", pa ństwu Bogumile i Józefowi Koniecznym,
Pani Iwonie Grolewskiej, Pani Miros ławie A ł tyn, Pani Gra żynie Mucha.
Ze śpiewaczym pozdrowieniem

„Cześć Pieśni"

Z NOTATNIKA

WICEPRZEWODNICZĄ CEGO
RADY POWIATU
Ważną i ciekawą organizacją powiatową jest Muzeum Zamek Górków
w Szamotu łach. Organizacja w celu
realizacji swych zadań gromadzi,
przechowuje, konserwuje i udostępnia
dobra kultury w zakresie: archeologii,
sztuki, etnografii i historii, prowadzi
badania naukowe i działalno ść oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin oraz współdziała z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami
o podobnych celach. W zakresie gromadzenia zbiorów wyszczególnia si ę
dział artystyczny, dział biblioteczny,
dział artystyczno-historyczny oraz
dział etnograficzny.
Każdego roku Muzeum Zamek Górków
wzbogaca się o nowe obiekty, a muzealna kolekcja ikon jest znana nie
tylko w naszym kraju. Osobi ście uczestniczył em w wystawie ikon, która
odbyła się w Domu Polskim „Polonicom" w Berlinie. Muzeum Szamotulskie składa się z ośmiu budynków
znajdujących się na terenie okalaj ącego je parku. Najbardziej rozpoznawalne to Baszta Halszki z XV wieku

PARKIECIARSTWO
ŁUKASZ MARCHEWKA
tel. 663 502 546

i Zamek Górków. Muzeum prowadzi
wymianę kulturalną z partnerskimi
miastami w Szwecji, Holandii, Belgii,
Francji, Niemczech, W ł oszech
i Rumunii. Pracownicy Muzeum biorą
udział w procesie dydaktycznowychowawczym z udziałem młodzieży a okazj ą s ą : wystawy, rocznice
wydarze ń historycznych i świ ąt
narodowych. Ważniejsze wystawy,
które odbyły się w 2009 r. to: „Tancerki
i pieroty", wystawa malarstwa Wandy
Badowskiej-Twarowskiej, autorska
wystawa prac Andrzeja Bednarskiego,
podczas Dni Europy, „Maksymilian
Ciężki" - wystawa przedstawiaj ąca
życie i działalność sławnego Szamotulanina, genialnego kryptologa, III
Międzynarodowy Plener Rze źbiarki
,,Puszcza Zielonka 2009" oraz „Ogród
sztuk - japońskie fascynacje". Muzeum
organizowało także koncerty i spotkania poetyckie min. z okazji
V Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego, „Wieczór z Chopinem"
koncert Jana Bara ńskiego, koncert
zespołu „Kozaczki" ze wschodniej
Ukrainy, koncert zespo łu „Urmuli" kwintet muzyków gruzi ń skich.
Organizowano również koncerty poza
Muzeum oraz wyk ł ady, sesje,
konferencje i lekcje muzealne. Przy

Muzeum Zamek
Górków dzia ł a
najstarsze w Wielkopolsce Towarzystwo Przyjació ł
Armii Krajowej grupa uczestnicząca w spotkaniach z żołnierzami
AK poznaje historię
Szamotuł i okolic
z czasów II wojny światowej, przygotowuje prelekcje często w postaci
multimedialnej. Warto zapoznać się ze
stroną internetową, która na bieżąco
informuje o wydarzeniach kulturalnych i aktualnych wystawach na
terenie powiatu. Na obecny 2010 rok
Powiat Szamotulski przydzieli ł dla
Muzeum ze swojego budżetu kwotę
1.277.870 zł .
Wieloletnim kustoszem Muzeum jest
pani Elżbieta Ratajczak. Dyrektor
Muzeum Michał Kruszona to postać
nietuzinkowa, znana nie tylko z tego, że
kieruje placówk ą , ale równie ż
z działalności wydawniczej, gdzie
barwnie i niezwykle ciekawie opisuje
rzeczywistość poznaną podczas swoich
podróży po świecie.

FOTO STUDIO JOANNA
Kaź mierz, ul. Rynek 5 (pawilon)
tel. 61 29 18 001
www.studiojoanna.pl

KULIG W PRZEDSZKOLU
8 lutego dzieci z grup przedszkolnych w Ka źmierzu,
z inicjatywy wychowawczyń : pani Vioetty Bączyk
i pani Jolanty Siudy - Lendzion, wybrały się na kulig
gospodarstwa w Witoldzinie. By ło to pierwsze takie do
przeżycie w życiu naszych dzieci. Pierwszy raz miały
okazję jechać za dużymi saniami przez leśne zakręty
i zaspy. Rado ści było wiele i frajda niezapomniana.

arzec

-

kwiecie ń

Zenon Ga ł ka

Wójt Gminy Ka ź mierz
informuje,
że w dniu
9 marca 2010 r.
na okres 21 dni
w siedzibie Urz ę du
Gminy
w Kaź mierzu
zosta ł wywieszony
wykaz nieruchomo ści
przeznaczonych
do zbycia
z dnia 5 marca 2010r.

Obserwator KA ŹMIERSKI
OG Ł OSZENIE
WÓJT GMINY KA ŹMIERZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO ŚCI.
Przedmiotem przetargu s ą następujące nieruchomo ści:
Przeznaczenie w planie
miejscowym

Opis nieruchomo ści

Cena
wywoławcza
działki (zł ) netto

Wadium

Lp.

Działka
Nr ewid.

Ksi ęga
wieczysta

Pow.
w ha

Miejscowość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kopanina

niezabudowana

Pod bud.1-rodzinne

123.000,00

12.300,00

Bytyri

niezabudowana

Pod bud.1-rodzinne

160.000.00

16.000,00

1.

174

19373

0,2728

2.

32/7

32910

0,1598

( zł )

ż e z odnie z mie'sco m r lanem zagospodarowania przestrzennego Kopanina, rejon Przylesie
Informu'em
w Gminie Kaź mierz zatwierdzonym uchwa ła Rady Gminy Ka ź mierz nr XLI/264/02 z dnia 10 lipca 2002r. (og łoszona
w Dz.Urz.Woj.Wiel. nr 125, poz. 3445) na cz ęści działki nr 174 położ onej w Kopaninie przyległej do ulicy zosta ł
ustalony nakaz urz ą dzenia zieleni ozdobnej w tym zadrzewienie o szeroko ści 10 m.

Przetarg ustny odb ędzie się w dniu 12 kwietnia 2010 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu.
OG Ł OSZENIE
WÓJT GMINY KAźMIERZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMO ŚCI.
Przedmiotem przetargu jest nast ępuj ąca nieruchomo ść :
Działka
Nr ewid.

Księga
wieczysta

Pow.
w ha

Miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Cena wywoławcza
działki (zI)
netto

Wadium

Lp.

1

2

3

4

5

7

8

9

138/2

23420

0,0922

6
Zabudowana
budynkiem mieszkalnoużytkowym(dawna
szkoła z częścią
mieszkalną)

Bez przeznaczenia

500.000,00

50.000,00

Gaj Wielki

Informujemy, że działka nr 138/2 położ ona jest w bezpo ś rednim sasiedztwie drogi krajowej nr 92
Poznań - Świecko.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 14 maja 2010r. o godz. 10°° w siedzibie Urz ędu Gminy w Kaźmierzu
Szczegó łowe informacje o warunkach przetargów mo żna uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20
pokój nr 10, tel. 61 29 37 333 lub 61 29 37 329.
Kolo PZW Kaźmierz
Harmonozram prac i zawodów wedkarskich w 2010 roku
Biuro kola czynne w poniedzialki każdego tygodnia od godz. 17.00 do 19.00
Adres biura - Kohnierz ul. Dworcowa 8 w budynku biblioteki

Prezes kola Bogusław Konieczny Ka/mierz W. Jana Paw ła 11 15 tel. 061/ 29- 180-61
Kaźmierz W. Szkolna 28
tel. 061/ 29- 180-31
Skarbnik kola - Jerzy Musiał

Proponowane prace
2010 rok
Społeczna Straz Rybacka Kola Rozmierz . kontrola mlewu Radzyny
Prace pomadkowe nad stawami kola ICazinierz i sprzątanie zalewo Radzony
17. 04. 2010r.
24. 04. 2010r. - Prace porządkowe nad stawami kola KaMnien
20. 11. 2010r. - Sprzątanie bn-ego...lewa Radzyny

qd Gminnego
Zawody Koła PZW Kaimierz

O s- lago 7wią z4u Vęt;/4

W Kaź mierzu
s-4łaJa serdeczne poJzię 4o
za okazaną ż yczliwa; ć i po

18. 04. 2010r. .- Zawody splawikowe (seniorzy i młodo.) puchar Wójta Gminy Rabinem - zalew Radzyny
Ol. 05. 2010r - 'Zawody spiningowe o puchar prezesa kola Ka/mierz - zalew Radzyny
15. 05. 2010r - Zawody w ędkarskie z okazji 60-keta Polaldego Zwi ązku Wędkarskiego - staw kola
20. 06. 2010r - Spotkanie wędkarskie wędkarzy• kola Rozmierz z. zonami - staw kola
Ol. 08. 2010r -- Zawody wędkarskie rencistów i emerytów - staw kola
29. 08. 2010r
Zawody spiningowo - zywrgwe dla aktywu kola - Zalew Radzyny
19. 09. 2010r -- Wycieczka na ryby i na grzyby - rzeka Warta - Swiniary
1 7 . 10. 2010r
Zawody zyw•owe o puchar zarz ądu kola - zalew Radzyny
24. 10. 21110r
Zawody spiningowe zako ńczenia sezonu 2010 o puchar wiec armata - zalew Radzyny
07. II. 2010r - Zawody zako ńczenia sezonu spławikowego 2010 - staw kola Kazimierz

Zawody młodzieżowe kola Katrnierz

przy organizacji imprez
i zawoJów wędkars-kicA

6

14. 03. 2010r
MlodzieZowa Okręgowa Olimpiada Wędkarska gimnazjum w Kazimierza i
24. 04. 2010r -- Prace porzsdkowe młodzieży kola Katmierz nad stawem młodzieżowym
09. 05. 2010r - Zawody spławikowe m łodzieżowe kola Kazznierz - staw młodzieżowy.
16. 05. 2010r
Zawody mlodzietowe - organizuje Okręg Poznań (dridria) Zalew Sram .
30.05. 2010r
Festyn wędkarski - Lipówka (drużyna) organizator Okręg w Pomaniu.
06. 06. 2010r
Zawody spławikowe (otwarte) z okazji Dnia 1) -ziecka - staw Dolny kola Kazzaierz
13.116. 2010r -- Zawody splawikowe m łodzieżowe kola Katrnierz - staw m łodzieżowy .
26. 06. 2010r
Zawody splawikowe m łodzieżowe kola Kainnerz - staw mlodziezowy
04. 07. 2010r
Zawody spławikowe młodzieżowe rejonu Ostroróg (dru żyna) - zalew Radzyny
11. 07. 2010r
Zawody młodzież . oraz niepełnosprawni (otwarte) z okazji 60-keia PZW- staw Dolny
24. 07. 2010r
Zawody splawikowe młodzieżowe kola Kaimierz - staw Inlodziezowy.
07. 08. 2010r -- Zawody spławikowe młodzieżowe kola Kazaniem staw mlodzirżowy.
22. 08. 2010r -- Zawody mlodzieżowe (otwarte) o puchar Sekretarza gminy Kahnierz - staw Dolny
05. 12. 20111r. •. Rajd Mikołajkowy (otwarty) w ędkarsko- rekreacyjny (gimnazjum w Katrnierzn)
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Samorzą dowe podsumowanie roku
Podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego
w Kaźmierzu dokonano oceny dokonań w minionym 2009
roku. Mimo kryzysu w Kaźmierzu wiele się działo. Było
kilka inwestycji na czele z kompleksem boisk
wielofunkcyjnych ORLIK. Nie zapomniano równie ż
o inwestycjach drogowych i modernizacji świetlicy w Gaju
Wielkim. Miniony rok obfitował w wiele ciekawych
wydarzeń kulturalnych. Dzię ki realizacji projektu „I kino
może być teatrem" dostrzeżono i nagrodzono działania
Kaźmierskiej Książnicy. Rok 2009 był również niezwykle
ważny dla kaź mierskich sportowców; Michał Wypych
i Piotr Truszkowski zostali niemal obsypani laurami.
Doceniono równie ż dzia ł alno ść prof. Jerzego
Smorawińskiego na polu przeciwdziałania dopingowi
w sporcie.
W obecno ści posł a Romuala Ajchlera, wicemarsza łka
województwa wielkopolskiego Arkadiusza B łochowiaka
oraz starosty szamotulskiego Pawł a Kowzana nagrodzono
najbardziej zasłużonych Kaźmierzan. Medalem Za Zas ługi
dla Województwa Wielkopolskiego odznaczono
przewodniczącego Rady Gminy Kaź mierz Grzegorza
Reinholza. Doktor Andrzej Indyka (leczą cy od 40 lat
Kaźmierzan) otrzyma ł Medal za Szczególne Zas ługi dla
Gminy Kaźmierz. Specjalne wyró żnienia wręczono
rektorowi poznań skiego AWF prof. Jerzemu Smorawiń skiemu oraz sportowcom - Piotrowi Truszkowskiemu
i Michałowi Wypychowi. Wyróżniono także dwóch
lokalnych regionalistów - Jerzego Osesa z Ka źmierza
i Remigiusza Kaczmarka z Sokolnik Wielkich. Za owocn ą
współpracę podziękowania otrzymał Maciej Kozik - szef
Wielkopolskiego O ś rodka Kszta ł cenia i Studiów
Samorządowych.
O oprawę artystyczną spotkania, które odby ło się 29
stycznia bieżą cego roku w sali Gminnego O środka Kultury
w Kaźmierzu, zadbali muzycy z zespoł u Peters Band.

1

Marszatek Arkadiusz 13iochowiak odznacza
przewodnicz ą cego Zady Gminy Kazknierz
Grzegorza 1?..einholza

'
lodyce wręczyli
Medal doktorowi Andrzejowi
przewodniczący Grzegorz R.einholz
i wójt Wiesław Wl'odarczk
-,

/4c

morawinski, Piotr truszkowski,
Od lewej: prof
a4; Micha ł Wypych,
doktorliAndrze?
Grzegorz 1?..eivi olz i wojt Wiesł aw Wiodarczak

Po prawej - Maciej Kozik - szef Wielkopolskiego
O środka Kształ cenia i Studiów Samorządowych
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III Turniej Pi łki Halowej Drużyn M łodzie żowych do lat 18
o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Ka źmierzu
W sobotę 6 lutego 2010 roku w hali sportowej Gimnazjum odby ł się turniej piłki halowej zorganizowany przez dyrektora
Gimnazjum w Kaźmierzu oraz KKS Czarni. Zgłosiło się 6 drużyn: GKS Tarnovia I, GKS Tarnovia II, Sparta Szamotu ły, Kłos
Galowo, KKS Czarni I, KKS Czarni II. Poszczególne mecze były bardzo widowiskowe, bo woli walki nie brakowało. Sędzia nie
musiał zbyt często odgwizdywać fauli, zawodnicy walczyli zgodnie z zasadami fair play.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1)
GKS TARNOVIA I
2)
KLAS GALOWO
3)
SPARTA SZAMOTULY
4)
KKS CZARNI II
5)
GKS TARNOVIA II
6)
KKS CZARNI I
Puchary ufundowane przez dyrektora gimnazjum pow ędrowały do
Tarnowa Podgórnego, Galowa i Szamotu ł . Gratulujemy
zwycięskim drużynom i zapraszamy na przyszły rok.
Włodzimierz Malinowski

Półkolonie w Gimnazjum
W pierwszym tygodniu ferii uczniowie naszej szko ły uczęszczali na półkolonie
zorganizowane przez szkolę. Codziennie w zajęciach uczestniczy ło ś rednio oko ło 70
osób. W poniedziałek, oprócz zajęć na hali sportowej i w pracowni komputerowej,
odby ł się turniej w „piłkarzykach», w którym najlepszymi okazali się Daniel Bekas
wraz z Sebastianem Kaźmierczakiem. Dodać należy, że nagrody do tego turnieju
sponsorowała organizatorka, pani Marta Kolasa. We wtorek na hali sportowej odby ł
się turniej w piłce nożnej. W środę uczestnicy wyjechali na kręgielnię do Tarnowa
Podgórnego (na zdjęciu), a w czwartek na basen do Szamotu ł. Wszystkie wyjazdy
oraz dojazdyna półkolonie zostały zorganizowane dzięki pomocy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ostatnim dniu część młodzieży wyjechała do kina nafilm„Avatar".
Anita Rutkowska i Paweł Grenda
BAL
IX Bal Gimnazjalisty odby ł się 12 lutego 2010 r. Wszystko zacz ęło się o godzinie
17.00. Poloneza, wed ług układu opracowanego przez pani ą Anitę Rutkowską ,
poprowadzi ł , jak co roku, Pan Dyrektor Gimnazjum W łodzimierz Malinowski wraz
z Natalią Czachowską , przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Tu ż za nimi,
w drugiej parze, Pani Dyrektor Małgorzata Nowak z Patrykiem G i nterem i kolejne
pary - uczniowie klas trzecich wraz ze swoimi Wychowawczyniami. Dziewczęta
w sukienkach, ch łopcy w garniturach. Poważne twarze, wzruszeni rodzice
i magiczna sceneria Sali Galeriowej, która na te wyj ątkowe chwile przemieni ła się
w Miasto nocą . Wokół tańczących kamieniczki z roz świetlonymi oknami, w górze
gwiazdy, księżyc i stary zegar odmierzaj ący czas. To miejsce miało swój klimat.
Najpierw bardzo serdecznie powitał wszystkich Pan Dyrektor Gimnazjum, potem
parę miłych słów powiedziała przewodnicząca Rady Rodziców - pani Katarzyna
Lachowicz. G łos zabrała też trzecioklasistka Natalia, przewodnicząca SU. Panie
Wychowawczynie: Bożena Malinowska, Renata Antkowiak, Ma łgorzata Hamrol i Joanna Andrzejak obdarowane zosta ły
pięknymi różami. M łodzież , wspomagana kanapkami i napojami, o których wcze śniej pomyślały mamy, bawi ła się wspaniale.
W organizacji pomogli także ojcowie, czuwaj ący nad porządkiem i bezpiecze ń stwem swoich dzieci. Bez ich zaangażowania ten
wieczór na pewno nie byłby tak pię kny. Dlatego trzecioklasiści dziękują swoim Rodzicom, ale takie Wychowawczyniom,
Nauczycielom, Dyrektorom i Pracownikom szko ły za wszystko, co sprawiło, że IX Bal Gimnazjalisty był tak wspaniały.
Szczególne podzi ękowania należą się również samym trzecioklasistom, którzy nie tylko pomogli przygotowa ć ten wieczór,
spędzaj ąc wyj ątkowe chwile przy dekorowaniu sali, ale równie ż zadbali o znakomit ą zabawę w czasie imprezy, pokazuj ąc, że
czuj ą się ze sobą dobrze. Trudno by ło zakończyć taki bal. Teraz zostały tylko wspomnienia i zdj ęcia z tego dnia. Czas wrócić do
rzeczywisto ści. Mamy nadziej ę , że ten pierwszy wielki bal w życiu na długo pozostanie w pamięci każdego uczestnika.

Konkurs plastyczny
"Zima zawitała na Kaźmierską ziemię" został ogłoszony jeszcze przed feriami zimowymi. Celem konkursu by ło przedstawienie
charakterystycznych miejsc naszej okolicy w zimowej szacie. Dzieci z poszczególnych grup wiekowych ochoczo przystąpiły do
wykonania prac plastycznych. Ka żda z prac była bardzo interesuj ąca.
Zgodnie z regulaminem konkursu pierwsze miejsca zostały przyznane dzieciom
w kategorii wiekowej 3,4 oraz 5,6 łatków, pozostałe grupy dzieci otrzymały wyróżnienia.
Jury w składzie: p. B. Stachowiak, I. Gruszka, B. Magdziarek oraz przewodnicz ący jury
p. J. Stróżyk, mieli nie lada zadanie, by spo śród tylu pięknych prac wyłonić dwie
najlepsze. Zwyciężyły dzieci z grupy Je żyków w kategorii 3,4 latków pt: "Ka żmierski
kościół w śnieżnym puchu" pod kierunkiem p. K. Sieczkarek. W kategorii dzieci 5,6
letnich zwyciężyła praca pt: „Hałabała nie
próżnuje tylko przedszkola nocą pilnuje" pod
Serdeczne podziękowania składam wszystkim
kierunkiem p. J. Siady-Lendzion.
ofiarodawcom, którzy finansowo i rzeczowo
Podsumowanie konkursu poprzedzi ł piękny
wsparli nasze przedsięwzięcie:
występ dzieci w zimowym przedstawieniu (na
p. Czerwińskim - Apteka „Panaceum"
zdjęciu). Za udział w konkursie wszystkie
. P. P John- Art. Spożywczo Przemysłowe,
grupy otrzymały słodycze oraz zabawki,
p. Ossowskim- sklep wielobran żowy Compter,
które wzbogaciły naszą placówkę .
p Koniecznym - sklep obuwniczy „Chodak",
Dodatkowe podziękowania kieruję do członków jury: za poświęcenie swego cennego
Halaszkiewiczom - sklep ABC,
czasu i przybycie do naszego przedszkola, by dokona ć fachowej, lecz nie łatwej oceny
sklep „Chata Polska",
prac naszych ma łych artystów. Prace b ędzie można zakupić na festynie rodzinnym:
GS Samopomoc Chłopska,
,,Imieniny Krasnala Ha łabały".
K. Subsar
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DZIAŁ KI BI DOWLA:\ W RADZYNACH
DOM Z HALĄ PRODUKCYJN Ą W KAŹMIERZU
DZIA Ł KA USŁ UGOWA W LUSOWIE
DOM Z HAL Ą PRODI''- '" W LUSOWIE
GRUNT ROLNY W GAJU WIELKIM
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MEBLE
EKSPOZYCJA

KUCHENNE i ŁAZIENKOWE

NA ZAMOWIENIE

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

cł PKO BANK POLSKI
Blisko Ciebie

G:5@n 12r;~ I;)f3:3C. C
aD G=11WS (C) 64 -530

.%
O W2,2

d19 -2.9-56-070
ZAPRASZAMY
C) X) . 57938@c)
(70G:70E 13Z4 At E K ty R OD A 980
€'2WA R T EC;

•=s F E R

GDOGWI2D3 t3843099,800
ILJ1 J E=

- REALIZACJ Ę OPŁAT (NP. czynsz, telefon, energia RTV, gaz) OPLATA TYLKO 2,50 z?
- REALIZACJA WPtAT I WYPŁAT GOTÓWKI
- POŻYCZKI GOTÓWKOWE - Atk

POŻ Y C 2K A - MIM RATA

DOWOLNY CEL. PROSTE ZASADY BEZ ZASWIADCZEŃ r ZABEZPIECZEŃ
- KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE TANI ELASTYCZNY BEZPIECZNY PRZYJAZNY

RS MEBLE
- SZAFY WN Ę KOWE - DRZWI PRZESUWNE
- MEBLE POKOJOWE
- MEBLE NA WYMIAR

•

ul. Pozna ń ska 33 • Tarnovvo Podgórne

Towarzystwo Ubezpiecze ń
i Reasekuracji S.A.

godziny otwarcia:
pon. - pt. 14.00 - 18.00

wt. - czw. 10.00 - 1 7 .00

UBEZPIECZENIA
OC, AC, ASSISTANCE, NNW
AUTO SZYBY
DOMY, MIESZKANIA
TURYSTYCZNE
GRUPOWE •
02490475 BIZNESOWE

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW
Adam Derak

KWIACIARNIA

zaprasza na

oferuje

KURS PRAWA JAZDY kat. B
spotkanie organizacyjne:
19.03.2010r. godz. 18.00
w siedzibie OSK Ka źmierz, ul. Mickiewicza 14

tel. 505 139 775

`()TO

CZEĆSCI - MECHANIKA POJAZDOWA

ul. Yowowiejs ka 32
64 530 Kaźmierz
Oferuje części eksploatacyjne
do każdego typu samochodu.

ZAPRASZAM

Poniedziałek - Piątek 8

-

-

17N

Sobota 800 -1300

Tel. 061 29 18 033
0605 586 377
Cc=
Audi

BEAT

EURO —

BI URO
ROZLICZENIA ROCZNE - PIT

Przyjmujemy zlecenia na:
• prowadzenie peł nej ksi ę gowo ś ci
• kompleksową obsł ug ę firm
• obsługa klientów indywidualnych
• wypełnienie wniosków o zwrot VAT

(FV wystawiane na budowę domu a także remont mieszkania)

tel./fax 61 29 56 204 • tel. kom. 607 85 32 85
www.euro-biuro.pl

Z " SUMY do nowo otwartego sklepu
puszystych w rozmiarach do

6 x X.

Bardzo duży wybór wzorów i kolorów,
oraz niskie ceny to nasze najwicksze atuty.

tel. 602 222 610
fax 061 29 I 8 437
info@rsmeble.com.pl

WARTA

601 822 228

www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

z odzieżą damską i meską tylko dla

- KUCHNIE - GARDEROBY

ul. Żeromskiego I
64-530 Kaź mierz

I

przy cmentarzu
w Kaźmierzu

Jak bardzo jesteśmy konkurencyjni mo żna sprawdzi ć

w Kaźvnierzu przy ul. Szkolnej T
Automatyka — Elektryka — Pomiary ,, „

EL-MaAir-Pomiary Elektryczne
Instalacje elektryczne
Automatyka przemys łowa
naprawa i wykonywanie sterowania maszyn,

aplikacje PLC Siemens, Moeller

Paweł Ziemniewski 64-530 Kaźmierz VOOW)_
667 49 09 09
Modrzewiowa 15 K0733 tel.
-

• bogaty asortyment artyku łów
cmentarnych;
• kwiaty żywe i sztuczne, bukiety
oraz kompozycje kwiatowe;
• wypożyczanie narzędzi cmentarnych;
• upominki;
ulleśna 1 te1.0-888-041-211

-

-
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autorstwa St. Strugarka pt. „Na karuzeli" oraz Pawe ł
Napierała, Wojtek Napierała i Zuzia Nadobnik, którzy
zaprezentowali scenkę pt. „Idymy na bedki" napisan ą
przez p. Aleksandrę Napieralę . Po występach nastąpiła
przerwa, w czasie której uczestnicy futrowali szneki
z glancem i niecierpliwie oczekiwali na werdykt jury.
Okazało się , że jurorom spodobały się występy
kaźmierskich blubraczy, bo skecz „Idymy na bedki" zdoby ł
pierwsze miejsce! Natalia Królczyk zaj ęła czwarte miejsce.
Byla to dla nas ogromna rado ść, a. także zachęta do
dalszego poznawania gwary oraz tworzenia w łasnych
tekstów w gwarze wielkopolskiej. Laureaci otrzymali
pamią tkowe dyplomy i nagrody. Przed og łoszeniem
wyników konkursu J. Kubel powiedzia ł kilka słów na
temat j ęzyka gwarowego. Stwierdził , że gwara jest jedn ą
z wartoś ci kulturowych, których zapominanie lub
lekceważenie znacznie zubaża nas i osłabia. Język
przodków ma tę zaletę , iż da się go zabrać w nawet
najdalszą podróż . Wystarczy nosić go w sercu. Dlatego nie
wstydźmy się swojej mowy, używajmy i propagujmy j ą. Po
południu odbył się Koncert Laureatów prowadzony przez
J. Hał asika. Laureaci mogli zaprezentować się przed
szerszym audytorium. W sali szamotulskiego kintopu
zasiadła teraz starsza wiara, taka, co to wiedzia ła już, co
jest lołs, dlatego też występom uczestników towarzyszy ły
głoś ne brawa i wybuchy śmiechu. Podczas imprezy
można było spróbować tradycyjnych wielkopolskich
przysmaków. Na sto łach pojawiły się pyry z gzikiem, chleb
ze smalcem i oczywi ście szneki z glancem.

SUKCES KAŹMIERSKICH
„BLUBRACZY"
8 września ubr. w Szamotu łach odbył się już po raz drugi
Amatorski Konkurs Gwarowy „GÓDEJCIE PO
NASZYMU". Celem konkursu było popularyzowanie gwary
wielkopolskiej wśród dzieci i młodzieży. Mimo, że dziś duto
słyszymy w Polsce o potocznym języku kresowym,
góralskim czy śląskim, to my Wielkopolanie jako ś nie
potrafimy chwalić się swoj ą mową. Konkursy takie jak
szamotulski pozwalaj ą odrodzić się naszej gwarze
i przybliżyć ją młodemu pokoleniu, aby jej znajomo ść nie
ograniczała się tylko do sztandarowej pyrki czy szneki
z glancem. Szamotulski konkurs rozgrywa ł się w dwóch
grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Do
po łudnia odbywały się prezentacje uczestników
zakoń czone werdyktem jurorów, a o godz. 17.30 mial
miejsce Koncert Laureatów. Uczniowie szkó ł podstawowych przygotowali 14 prezentacji. By ły to głównie
gawę dy autorstwa ,,klasyków" naszej gwary, St. Strugarka
i J. Kubla. Publiczno ść stanowiły młode gzubki, które nie
zawsze wiedziały, o co loto w tym brawędzeniu. Trudno się
temu dziwić - gwara używana jest dziś coraz rzadziej,
przeważ nie przez starsze osoby, a uczniowie zobowi ązani
są stosować j ęzyk ogólnopolski. Występy oceniali jurorzy:
Juliusz Kubel, twórca postaci Starego Marycha, autor
zabawnych gawęd pisanych gwarą wielkopolską oraz
Jacek Halasik, prezenter ,,Radia Merkury", równie ż
propagator naszygo blubrania. Naszą szkołę reprezentowali szóstoklasiś ci: Natalia Królczyk z monologiem

Aleksandra Napiera ła
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Półkolonie w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu
Od wielu lat Szko ła Podstawowa
w Ka ź mierzu jest organizatorem
pół kolonii zimowych. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem. W tym roku
skorzystał o z nich 130 uczniów z klas
I -VI. Półkolonie rozpoczęły się balikiem
dla najmł odszych uczniów, który we
wspó ł pracy z GOK w Ka ź mierzu
zgromadzi ł dużą liczbę dzieci.
Doskonałą zabawę zapewnił jak zwykle
p. Waldemar Hermann, który zach ęcał
maluchów do udzia łu w korowodach
i konkursach. Starsi uczniowie na
terenie szkoły uczestniczyli w zaję ciach
w sali gimnastycznej, komputerowej
oraz plastycznej. Mogli korzysta ć
również stoł ów do ping-ponga. We
wtorek dzieci z klas IV-VI wyjecha ły do
krę gielni w Tarnowie Podgórnym.
M łodzież była podzielona na cztery
grupy, które prowadzi ły rywalizacj ę
o zwycię stwo w turnieju. Dzieci m łodsze
z pomocą p. Magdaleny Jujeczki
poznawa ły tajniki gry w boccię oraz

W pierwszym semestrze roku szkolnego

doskonaliły swoje umiej ętności w sali
gimnastycznej, plastycznej i komputerowej. W kolejnych dniach zarówno
klasy I-III, jak i IV-VI wyjecha ły do parku

wodnego w Suchym Lesie (na zdj ęciu).
W piątek atrakcj ą dla najmłodszych stał
się wyjazd 90 uczniów do kina Cinema
City w Poznaniu na film pt. „Ksi ężniczka
i ż aba". Codziennie pracownicy szkolnej
w Szkole Podstawowej w Ka źmierzu
dzieci brały udział w konkursie wiedzy
o sporcie oraz w konkursie plastycznym
„Moja ulubiona dyscyplina sportowa".
Oba konkursy spotkały się z dużym
zainteresowaniem w śród dzieci, co
potwierdza liczba uczestników
i wykonanych prac. Konkurs wiedzy
o sporcie został przygotowany w postaci
prezentacji multimedialnej ze slajdami,
uczestnicy dysponowali kartami
odpowiedzi ocenianymi póź niej przez
jury. Laureatami konkursu wiedzy
o sporcie zostali: III miejsce Natalia
Kró łczyk, Wiktoria Bartkowiak Klaudia
Baranek i Agnieszka Napiera ła. Drugie
miejsce zdoby ł Pawe ł Napiera ł a,

kuchni przygotowywali drugie śniadanie
dla wszystkich.
Ilość uczestników pó łkolonii wskazuje
na to, ż e ta forma wypoczynku cieszy si ę
wśród dzieci dużym zainteresowaniem
i jest alternatywą dla spędzania ferii
w domu.
Dyrekcja szkoły składa podziękowania
Radzie Rodziców, firmie Hochland i pani
Zander z piekarni w Tarnowie Podgórnym za produkty spo żywcze,
Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie
kosztów transportu oraz Gminnemu
O ś rodkowi Kultury za zorganizowanie
baliku i dofinansowanie przejazdu dzieci
do kręgielni.
Podziękowania nale żą się także nauczycielom ze Szko ły Podstawowej w Kaź mierzu, którzy kolejny raz bezinteresownie przygotowali zaj ęcia i zapewnili
opiekę nad uczniami.
Danuta Pielucha
a zwycięzcą konkursu został Bartosz
Spychała.
Prace na konkurs plastyczny zosta ły
wykonane rozmaitymi technikami,
reprezentowa ł y wysoki poziom
staranno ści wykonania i dużą dozę
pomysłowoś ci. Laureatami konkursu
zostali: III miejsce: Daniel Prois za prac ę
przestawiaj ącą boisko do gry w pi łkę
nożną , II miejsce Kamila Kaczmarek za
pracę przedstawiaj ącą trójwymiarowy
model tablicy do koszykówki, I miejsce
Jagoda Szyduk za wyklejan ą z drobnych
elementów pracę przedstawiaj ącą piłkę
do gry w koszykówk ę . Organizatorem
obu konkursów by ł a pani mgr
Małgorzata Szagżdowicz.

KAZIUK PO KAŹMIERSKU
W sobotę 6 marca 2010 r. Gminny
O środek Kultury wespół z Towarzystwem Miłoś ników Wilna i Ziemi
Wile ń skiej Oddzia ł w Kaź mierzu
zorganizował a niezwykkle cielawy
koncert z okazji „Kaziuka" i „Dnia
Kobiet". W wypeł nionej do ostatniego
miejsca sali GOK w Ka źmierzu wystąpił
zespół ,,Watra" (na zdj ęciu po prawej)
oraz Grażyna Komincz - solistka
zespołu ,,Kresowiacy" z Lidy na Bia łorusi
(na zdj ęciu po lewej - druga od lewej).

Balik karnawałowy
Dnia 03.02.2010. najmłodsze grupy przedszkolne, po raz pierwszy wzi ęły
udział w baliku karnawałowym. Uczestniczyły w nim grupy: ,,Wiewiórek",
„Jeżyków" oraz ,,Le ś nych Skrzatów". Dzieci z wielkim niepokojem prze żywały
to wydarzenie. Dzień wcześ niej, wspólnie ze swoimi wychowawcami
dekorowały salę balową oraz przygotowywały owocowe przeką ski. Balik
rozpoczął się kolorowym korowodem, w trakcie którego dzieci mogły
zaprezentować swoje karnawał owe kreacje. Wś ród prezentowanych postaci
były: wróżki, księż niczki, pszczół ki, motylki, kowboje, biedronki,
krakowianki oraz Bob budowniczy. W przerwach mi ędzy tań cami dzieci
mogły skorzystać ze słodkiego poczę stunku i owocowych przek ąsek. Ten
dzień na długo pozostanie w pami ę ci wszystkich uczestników baliku.
Wychowawcy grupy skł adają serdeczne podziękowania
panu DJ Jarzman za opraw ę muzyczn ą baliku karnawał owego

marzec - kwiecie ń 2010
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23 lutego 2010 r. w ramach cyklu ,,ciekawi ludzie i podró że"
gościliśmy w Kaźmierzu Andrzeja Pas ławskiego, który
z niezwykłą pasją opowiadał o dzikiej i nieznanej Albanii.
Prezentacja multimedialna przeplatana by ła niezwykle
ciekawym komentarzem. Podczas spotkania ka źmierscy
globtroterzy otrzymali szereg niezwykle cennych wskazówek
i rad, jak zaplanować i odbyć wyprawę bodajże do ostatniego
„dzikiego" zakątka w Europie.

W dniu 4 lutego 2010 roku odbyty si ę Mistrzostwa Powiatu
w Koszykówce Chł opców na szczeblu gimnazjalnym. Mimo
niepełnego skł adu nasza reprezentacja obroni ła tytuł
wicemistrzów z ubiegł ego roku, ulegaj ąc w finale drużynie
z Szamotuł. Za waleczność i wkład w grę należą się naszym
chłopcom gratulacje i podzi ękowania. Na wyróżnienie
zasługuje Aleksander Naglik, który grał rewelacyjnie i zdobył
najwięcej punktów dla naszej drużyny. Skład reprezentacji:
Aleksander Naglik, Marcin Kozłowski, Michał Mikołajczak,
Tomasz Ciborek, Tomasz Drab, Miros ław Napierała, Mikołaj
Grześkowiak.

Nasze gimnazjalistki w poniedział ek, 8 lutego 2010 r.
uczestniczyły w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce,
które w tym roku odbywały się w Gimnazjum Nr 2 we
Wronkach. Na turniej przyby ły cztery drużyny: gospodarze,
Gimnazjum im. Herberta we Wronkach, Gimnazjum Pniewy
oraz Gimnazjum Kaźmierz. Graliśmy systemem „każdy
z każdym". Nasze dziewczęta spisały się fantastycznie nie
przegrywaj ąc żadnego meczu, a nawet każdy znacząco
wygrywaj ą c. Bardzo dobrze w ca łym turnieju
zaprezentowała się Weronika Telenga (na zdjęciu), która
została wyróżniona na koniec jako najlepsza zawodniczka
turnieju. Warto podkre ślić wspaniałą dyspozycj ę Weroniki
Bober, która dzielnie wspomagała koleżankę na boisku.

Pod has łem „ Zimowo - też sportowo" odbył się w przedszkolnych grupach ,,Króliczków" i „Borsuczków" zawody sportowe. Z inicjatywy wychowawczyń grup pań Jolanty Siudy Lendzion i Violetty Bączyk. Dzieci maiły mozliwość pobawić
się w śniegu, brodzić w nim, turlać się i jeździć na sankach.
Dzieci podzielone na 7 grup konkursowych niezale żnie od
swojej grupy przedszkolnej. Przedszkolaki prze żyły nielada
frajdę mogąc rywalizować ze sobą w zimowych konkurencjach m.in.: w biegu z kijkami, powoż eniu sankami,
lepieniu kul śniegowyh. Aktakcji nie było końca. Na końcu
każdy uczestnik mógł zrobić anioła, bądź orla na ziemi,
zależnie od inwencji. Świetnie bawili się wszyscy. Werdykt
jury i pamiątkowe dyplomy wręczone zostały już w sali
przedszkolnej przy ciep łej czekoladzie i s łodkościach.

oit
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17 stycznia 2010 roku w Lwówku odbył się X Festiwal Kolęd
i Pastorałek 2010. W przesłuchaniach, które oceniało jury
pod przewodnictwem pani Krystyny Giżowskiej wzięło
udział ponad 40 zespołów i solistów w różnych kategoriach.
Naszą gminę reprezentowały trzy zespo ły w trzech kategoriach. Karolina Robak, Bożena Kurzyńska i Aleksandra Grajek reprezentowały Szkołę Podstawową, Patrycja Ceglarz,
Iga Kąkolewska, Weronika Sztobryn i Anna Filipiak reprezentowały Gimnazjum. W najstarszej kategorii wiekowej
wystąpił chór kameralny "Cantus firmus", który otrzyma ł
wyróżnienie.
Wszystkie zespoły przygotował i prowadził Robert Winiecki.
10

W dniu 10 lutego 2009 r. kaźmiersy rolnicy uczestniczyli
w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym po święconym
technologii uprawy zbóż i rzepaku ze szczególnym
uwzględnieniem optymalnego stosowania fungicydów
w okresie wegetacji. Jednym z prelegentów by ł Lech Dudek kaźmierski doradca rolniczy (stoi).

LGD "Dolina Samy" ma nowe w ładze

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Kaźmierzu

d. Podczas walnego
Lokalna Grupa Dzia ł ania „Dolina Samy" ma nowy Zarz ą
zgromadzenia w dniu 12 listopada 2009 r. nowym prezesem zarz ądu został
Maciej Adamski z Szamotu ł . Wiceprezesami zostali Wojciech Trojanek
z Pierska oraz Anna Skrzyniarz i Janusz Filipiak. Funkcj ę skarbnika dzierży
Beata Hejwosz za Sokolnik Ma łych.
Zatrudni ę kierowcę
kat. C+E
tel. 609 659 932

Gminny O ś rodek Kultury w Ka źmierzu
zaprasza na
Prezentacj ę Obrz ę dów Wielkanocnych
w niedzielę 28 marca 2010 r. o godz. 17.00
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Prawidł owe adresowanie przesy ł ek poleconych

ug Pocztowych" pragniemy poinformowa ć , że nadawcą
Zgodnie z zapisami ,,Regulaminu Świadczenia Powszechnych Us ł
b ądź jednostka organizacyjna
lub adresatem przesyłki pocztowej mo że być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna
Prezesa
UKE, wszystkie przesy łki
ę
w/w
uregulowania
oraz
opini
nieposiadaj ąca osobowoś ci prawnej. Bior ąc pod uwagę
adresowane na dwie lub wi ęcej osoby będ ą zwracane do nadawcy.
Biuro Rachunkowe ALO-2 zatrudni absolwentów szkó ł co
najmniej ś rednich z wykszta łceniem ekonomicznym.
Zatrudnimy równie ż osoby z doświadczeniem.
Kobylniki ul. Szamotulskiej 26. Zg ł oszenia osobiste
w siedzibie firmy od poniedzia łku do piątku w godzinach
od 9:00 do 15:00, tel. 61 84 82 602.

Zakład Usł ug Komunalnych w Ka ź mierzu posiada
w sprzeda ż y stojaki na worki do selektywnej zbiórki
oraz pojemniki na odpady bytowe.

Uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci
3,4,5 i 6-letnich do przedszkoli,
na rok szkolny 2010/2011, będą trwały w okresie
od 01.03.2010r. do 31.03.2010r.
Rodzice dzieci winni pobiera ć w wybranej placówce
„Karty zgł oszenia dziecka do przedszkola".

Cena: 72,20 zł brutto.
Pojemnik na odpady dwukołowy o pojemnoś ci 120 litrów
w kolorze zielonym. Wykonany z polietylenu

Stojak na worki wykonany jest z trwa łego tworzywa
odpornego na uderzenia i wp ływy atmosferyczne. Posiada
pokrywę oraz specjalną obręcz do zamocowania worka.

ę
niskoci ś nieniowego gwarantuje odporno ść na erozj
brutto.
ł
Cena:
91,50
z
chemiczn ą i atmosferyczn ą.

Turnieje i konkursy po żarnicze
STAROSTA SZAMOTULSKI

Zw ią zek Ochotniczych Straży Pożarnej
Rzeczypospolitej Polskiej
Zarzą d Oddziału Gminnego
w Każ mierzu

Szanowni Państwo
Powiat Szarnolulski zarz ądu ponad 370 kilometrami dróg. Powotana do tego
jednostka, Zarząd Dróg Powiatowych, ud kilku tygodni nieprzerwanie prowadzi
bardzo dutych opadów i moim. 'rat
akcję odśnieżania, która w tym roku, wobec
wyzwaniem suzególnym. Chocia ż robimy wszystko, by mu podołać, w wielu
przypadkach korzystamy z pomocy innych podmiotów - w tym jednostek
Ochotniczej Straty Pożarne) z terenu Waszej Gminy.
Z podziwem obserwuję ofiarność i zaangażowanie Druhów z Waszego terenu
w pomoc służbom drogowym i właś cicielam pojazdów zatrzymanych w zaspach.
do akcji, nie
Budujące jest, że w obliczu nadzwyczajnych sytuacji przyst ępujecie
zdrowie. Wielu
bacząc na poświęcony czas prywatny, a nawet na własne

poznało w tym roku skalę Waszego
poświecenia - również na drogach powiatowych.

Mieszkanców i Go ś ci Powiatu Szamotulskiego

ę
Za gotowość niesienia pomocy, wsparcie w akcjach ratunkowych. pragn
czności. W
przekazać Wam, drodzy Druhowie, wyrazy najwy ższego uznania i wdzię
współprace i.
imieniu Zarządu i Rady Powiatu Szarnotulskiego deklaruję dalszą
zek OSP RP w Waszej Gminie i
(khotniczymi Strażami Pożarnymi poprzez Zwią
nam tej zimy.
zapewniam, że nie zapomnimy o pomocy, jakiej udzieliliście

Kowzan

Informujemy, że w ostatnich dniach odbywały się zmagania m łodzieży,
która brał a udział w XI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
,,Zapobiegajmy po żarom". Po eliminacjach gminnych, w których
oceniono 55 prac plastycznych 20 najlepszych (po 5 w ka żdej grupie
wiekowej) przekazano do oceny na szczeblu powiatowym. Powiatowa
komisja konkursowa ocenia ła łącznie 83 prace wybieraj ąc zgodnie
z zasadami regulaminu 10 najlepszych prac, które przes łane zostały do
dalszej oceny na etapie wojewódzkim. Mi ł o nam poinformowa ć , że w tej
grupie prac znalaz ły się też rysunki wykonane przez naszych
przedszkolaków i uczniów. Autorami tych prac s ą:
- Hubert Garczy ń ski z Przedszkola w Ka źmierzu
- Roman Szenknecht z 0/Przedszkolnego w Sokolnikach Wielkich
- Eliza Przysiecka ze Szko ły Podstawowej w Kaźmierzu z grupy klas I - III
W wyniku eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

ę
Pożarniczej do udziału w finale powiatowym zakwalifikowali si
w grupie uczniów szkó ł podstawowych Marta Michalska i Mateusz
Skwierzyń ski, a w grupie wiekowej uczniów gimnazjum Mateusz
Bartos i Weronika Bober. Fina ł Powiatowy odby ł się w dniu 5 marca
w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotu ł ach, gdzie w wyniku
konkurencji najwyż ej ocenieni zostali:
1. w grupie wiekowej m ł odszej - uczniowie szkó ł podstawowych:
Dawid Ren z Zespo łu Szkół w Ostrorogu
Martyna Klatkiewicz ze Szko ły Podstawowej w Pniewach
Marcin Figla ze Szko ły Podstawowej w S ę dziaku g. Duszniki

ta Szasnotolski

2. w II grupie wiekowej - uczniów gimnazjum:
Bartosz Nowakowski z Gimnazjum w Dusznikach
Krzysztof Andrzejewski z Gimnazjum w Ostrorogu
Mateusz Bartos z Gimnazjum w Ka źmierzu
3. w III grupie wiekowej - uczniowie szkó ł ponadgimnazjalnych:
Karol Grajewski z Zespo łu Szkół we Wronkach
Joanna Antkiewicz z LO w Szamotu łach
Marta Piszczyń ska z LO w Szamotu łach
nasz powiat na wojewódzkim finale
Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych reprezentowa ć będą
zarówno uczestnikom konkursów
ękować
OTWP, który odb ędzie się 17 kwietnia w żerkowie k/ Jarocina. Pragniemy podzi
dla
nich pomoc.
ą
ony
w
przygotowanie
uczniów
i
cenn
ż
jak i opiekunom prowadz ącym za wkład pracy wło
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W TOBIE O MATKO POK ŁADAM
CAŁĄ MOJĄ NADZIEJ Ę
Lourdes to miasto i gmina w po łudniowozachodniej Francji, u podnó ża Pirenejów
najwi ę kszy we Francji i jeden
z najwię kszych na świecie oś rodków
kultu maryjnego i cel pielgrzymek.
Wed ł ug nauki Ko ś cio ł a rzymskokatolickiego 11 lutego 1858 r. przy jaskini
Massabielle 14-letniej Bernadecie
Soubirous objawi ła się Matka Boża. Na
pamiątkę tego cudownego wydarzenia co

BAŁWANY, ZWIERZ ĘTA I MY
- FERIE 2010
W tym roku podczas ferii zima by ła
bardzo ł askawa dla dzieci. Du ża ilość
ś niegu i mróz sprawia ły, że pomysł ów na
zabawy na dworze nie brakowa ło. Taka
pogoda sprzyjał a również realizacji ferii
zaplanowanych na 18 i 19 stycznia
w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim.
Pierwszego dnia zorganizowano gry
i zabawy w salach i na świeżym
powietrzu. Dzieci rozpocz ęły dzień od gier

DZIADKOWIE I BABCIE
TO NASZE SKARBY
i"..wrew
.5:- Pirr!

Już od najmł odszych lat dzieci musz ą

KOCHAJMY NASZE BABCIE
I NASZYCH DZIADKÓW
Każdego roku w Polsce, dni 21 i 22
stycznia po święcone są wszystkim
babciom i dziadkom. Wtedy to w łaśnie
Oni staj ą się bohaterami wszystkich
spotkań i uroczystoś ci. Chcemy w ten
szczególny sposób docenić rolę dziadków,
wyrazić naszą wdzięczno ść za trud
wychowania i przekazan ą wiedzę, a takie
ofiarować im radość i życzliwość . To
właś nie im zawdzi ęczamy szczęś liwe
MALI RATOWNICY

roku, 11 lutego w Gaju Wielkim w kaplicy
pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes
odprawiana jest Msza odpustowa. W tym
roku był a I4ardzo uroczysta, u świetniona
przybyciem Bractwa Kurkowego
z Grzebieniska, Wójta Gminy Kaźmierz,
przedstawicieli Gminnej Biblioteki
Publicznej filia w Kaźmierzu, so łtysa
Ceradza Koś cielnego.
Po Mszy ś wi ę tej ks. Proboszcz
T. Murawski w imieniu So łtysa B. Wursta
i Rady Sołeckiej zaprosił przybyłych na
poczę stunek do świetlicy wiejskiej.
planszowych, nast ępnie przeszły do sal i
komputerowej i pod opiek ą nauczyciela
korzystały z dobrodziejstw Internetu
Kolejnym punktem programu by ła
zabawa na ś niegu, bitwa na śnieżki
i lepienie ze śniegu rodziny bałwanów.
Drugiego dnia odby ła się wycieczka do
Poznania do Cinema City Konepolis.
Uczniowie wzi ęli udział w projekcie
edukacyjnym pt. " Królestwo zwierz ąt".
Dzieci aktywnie uczestniczy ły w seansie
poruszając się po czterech ró żnych
salach kinowych. Ogl ądały filmy o życiu
kształtować w sobie postaw ę szacunku
i wysokiej warto ści babć i dziadków.
Przedszkolaki ciesz ą się niezmiernie
przygotowuj ą c dla swoich bab ć
i dziadków przedstawienie, dekoracje do
sali i prezenty. Ka żdą rzecz dzieci chc ą
zaplanowa ć i odpowiednio ugo ś cić
w swoim przedszkolu babcie i dziadków.
W niejednym oku babci i dziadka kręciła
się łza widząc swoją wnuczkę , czy wnuka
podczas wyst ę pu. Każ dy szczegó ł
wystę pu naszych przedszkolaków 5,6 ł atków z grupy : Króliczków" by ł solidnie
dzieciń stwo oraz troskliw ą opiekę .
Wnuczęta, pamię tając o tym ważnym
dniu, odwiedzaj ą swoich dziadków,
wysyłają kartki okoliczno ściowe, dzwoni ą
z życzeniami. Kochaj ące wnuczęta
zawsze znajdą czas w swoim zabieganym
życiu, aby sprawi ć Im radość . Sołtys Gaju
Wielkiego B. Wurst wraz z Rad ą Sołecką
mieli trochę inny pomysł na uczczenie
tego wyją tkowego dnia. Na 24 stycznia
zaproszono wszystkie Babcie i wszystkich
Dziadków na wspólne biesiadowanie przy
kawie, herbacie i s łodkim. Miłą niespo-

egzaminem i otrzymaniem certyfikatu
oraz legitymacji Polskiego Czerwonego
Wraz z początkiem nowego roku szkol- Krzyża. W oparciu o zdobyte umiej ętności
nego 2009/2010 w Szkole Podstawowej p. D. Łuczak prowadzi zaj ęcia z dzieć mi
w Gaju Wielkim ruszyły zaję cia zdrowie udzielania pierwszej pomocy osobie
i bezpieczeń stwo. Prowadzone s ą ze wszy- poszkodowanej, oceniania jej stanu,
stkimi klasami Szko ły Podstawowej układania poszkodowanego w odpowiew Gaju Wielkim przez p. Danut ę Łuczak. dniej bezpiecznej pozycji na plecach,
Podstawowym celem tych zaj ęć jest która służy do wstę pnego badania oraz
wyrobienie w dzieciach umiej ętności pozycji bocznej bezpiecznej ( ustalonej).
dbania o zdrowie i bezpiecze ństwo swoje Niesamowite jest to, z jaką ogromną
i innych oraz udzielanie pierwszej chęcią , łatwością i szybkoś cią dzieci uczą
pomocy przedmedycznej. W ubieg łym się tych wszystkich trudnych i ważnych
roku wiosną w Gimnazjum w Suchym rzeczy. śmiało i bez skrę powania ćwiczą
Lesie został zorganizowany kurs pier- na sobie przewroty do okre ślonych
wszej pomocy, w którym wzi ęły udział pozycji. Jeden drugiego kontroluje, czy
p. Danuta Łuczak i Marzena Marecka. dane czynno ś ci wykonywane są według
Odbyło się 30 spotkań , na których o kreś lonego schematu. Uczniowie doskouczono odpowiednich zachowań w przy- n ale pami ętaj ą numery alarmowe,
padku spotkania osoby nieprzytomnej, Poznały procedurę wzywania pomocy,
oceny jej stanu, wzywania pomocy, s posoby zachowania si ę w przypadku
s potkania osoby rannej i udzielenia jej
udzielania pierwszej pomocy w zatrzymaniu oddechu i kr ążenia, w nagłych Pierwszej pomocy oraz zasady post ęzachorowaniach, krwotokach, oparze- P owania w przypadku po żaru. Celem tej
niach, wstrzą sach, w przypadku urazu c zęści zaj ęć jest przede wszystkim
głowy i kręgos łupa. Kurs kończył się wyrobienie w dzieciach poczucia odpo-
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zwierzą t w Sali z technologi ą trójwymiarową 3D, naś ladowały ich odgłosy
w sali muzyki i efektów świetlnych,
sprawdza ły swoj ą wiedzę w Sali
interaktywnej, nawet pop łynęły w krótki
rejs łodzią podwodną w sali ruchu. Dzieci
były zachwycone, podobnie jak doro śli
uczestniczą cy w tej wycieczce. Ferie
zorganizowane w szkole mia ły przede
wszystkim ukaza ć inne alternatywne
formy spę dzania wolnego czasu. Miejmy
nadzieję, że cel został osiągnię ty.
Danuta Łuczak

oklaskiwany przez babcie i dziadków.
Dzieci zaprosi ły swoich dziadków na
parkiet i balowali ś my przy weso łej
muzyce. Bawili ś my si ę wspólnie
wyś mienicie. Dzi ękuj ę pani Kasi
Każmierskiej i pani Marii Klapczy ńskie za
pomoc w organizacji imprezy.
Natomiast wszystkim babciom i dziadkom za tak wspania łą zabawę . Niech na
zawsze zostaną w Waszych sercach s łowa
dzieci: „ Niech dziadek z babciom nam nie
choruje, ja was oboje tak potrzebuje."
Jolanta Siuda- Lendzion

dzianką dla przyby łych licznie seniorów
był o spotkanie si ę z wójtem Gminy
Kaźmierz W. Włodarczakiem i obejrzenie
ludowego zespo ł u "Każ mierzanki".
Wystę py zespo ł u folklorystycznego
z Kaźmierza umili ły oraz zachęciły do
wspólnego śpiewania. Uś miechy i radość
na twarzach Bab ć i Dziadków były
niewą tpliwie podzi ę kowaniem dla
organizatorów tej wspania łej uroczystości i zachę ceniem do przygotowania
kolejnych takich imprez.
Danuta Łuczak
wiedzialnoś ci za siebie i innych, nabywanie śmiałoś ci w kontaktach z osobami
poszkodowanymi przez ćwiczenie konkretnych umiej ętnoś ci i zachowań.
Zaję cia podobnego typu b ędą również
prowadzone w oddzia ł ach przedszkolnych przez p. Marzen ę Marecką .

Danuta Łuczak

Obserwator KA ŹMIERSKI
MADONNA ZE STAREGO

W ostatnich latach na terenie naszej gminy mia ło miejsce
poświę cenie kilu odrestaurowanych b ądź też całkowicie
nowych krzyży przydrożnych i figur. Po Kaźmierzu,
Sokolnikach Wielkich, Kiączynie i Chlewiskach przyszed ł
czas na przydrożną kapliczkę w miejscowości Stare. Według
przekazu, który przetrwał do dziś wśród obecnych i byłych
mieszkańców Starego, kapliczka z figurą Naj świętszej Maryi
Panny postawiona została w XIX wieku. Postać Maryi
wystrugał z pnia brzozowego miejscowy pasterz. W 1939 r., na
rozkaz niemieckiego okupanta kapliczka została wyburzona.
Jednak rzeźba Madonny i krzyż ze szczytu zostały ukryte
przez ówczesnego w ł odarza folwarcznego Franciszka
Kaczmarka. Pan Karczmarek z nara żeniem życia własnego i
swojej rodziny ukrywał te symbole naszej wiary przez całą
wojnę pod podłogą w mieszkaniu. Po wyzwoleniu naszych
ziem spod okupacji hitlerowskiej w roku 1945 mieszka ńcy
Starego odbudowali kapliczkę w tym samym miejscu
umieszczając wewnątrz przechowaną oryginalną figurę . Przy
tej figurze mieszkań cy wsi przez wiele lat spotykali si ę na
nabożeń stwach majowych. Tutaj żegnano również zmarłych
mieszkańców. Mijały lata, ludzie wyprowadzali się z małej
miejscowości, a mury małej kapliczki nadgryzione przez z ąb
czasu zaczęły się kruszyć. Kto wie jaki los spotkałby piękną
figurę gdyby nie opatrzność Boża, która nad nią czuwała. Bo
jak inaczej można nazwać okoliczności, które miały wpływ na
to, iż kapliczka w 2009 roku za zgodą ks. proboszcza została
wyremontowana, a teren wokół niej ogrodzony? Tak si ę
złożyło, że znalazły się dwie rodziny (również wnuk bohatera
ukrywaj ącego figurę), które sfinansowały kilkutysięczny
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koszt tego remontu. Przywrócono dawny blask kapliczce, z której wn ętrza przez kolejne kilkadziesiąt lat patrzeć będzie na
mijaj ących j ą ludzi figura Maryi. W sobotę 10 października 2009 r. proboszcz, ks. Krzysztof Musia ł poświęcił odnowioną
figurę . Jako ciekawostkę należy dodać , że dwa lata temu figurę ze Starego zamie ścił na swojej okładce Przewodnik Katolicki.
Kolejną historyczną ciekawostką jest znaleziony wewnątrz kapliczki rękopis, który włoż ony do butelki został w niej w roku
1945 zamurowany. Obok skan oryginału, z którego możemy dowiedzieć się , kiedy dokł adnie kaplica została poświęcona po
powojennej odbudowie i kto w tym wydarzeniu bra ł udział .
opracowa ł: Jerzy Oses
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Aleksander Tobis

Koniec wojny (II Światowej) w Kaź mierzu
Styczeń 1945 r. był podobnie
mroźny jak ten obecny, w roku 2010,
po 65 latach od zakoń czenia II Wojny
Światowej. Ludzie w Kaźmierzu, mimo
panującego zimna poczuli przypływ
ciepła od żywiej bijących serc, gdy 20.
stycznia dostrzegli przeje żdżaj ące
przez rynek - w kierunku na zachód
zaprzężone w konie wozy, załadowane
dobytkiem i wype łnione rodzinami
Niemców. Zbliżał się koniec panowania
wł adz okupacyjnych, walki wojsk
radzieckich i niemieckich ledwo co
przekroczyły Wisłę , ale strach przed
„die RuSen" stymulował Niemców cywilów do opuszczenia terenów zaj ętej
w 1939 r. Wielkopolski. Tego ż 20.
stycznia 1945 r. również rodzina
Scheidt'ów (Baltendeutsche, którzy
obj ę li gospodarstwo po rodzinie
Napierałów), moich prze łożonych
w okresie przymusowej s łu ż by
w gospodarstwie wyjechała pod wieczór
za ł adowanym wozem z rynku
w Kaźmierzu. Mieszkaliś my wtedy, po
kilku przymusowych przeprowadzkach, w rynku, w domu Mumotów,
blisko domu Napiera łów (Scheidt'ów),
mogliśmy wię c nie bez satysfakcji
obserwować ruch, przygotowania
trwające w posesji obok.
Dzień 20. stycznia, cho ć
przełomowy dla mieszkańców Kaźmierza nie decydował jeszcze o zmianach,
o nowej władzy, o nowym porządku.
Jeszcze nie wszyscy Niemcy opu ścili
Kaźmierz, ba! 22. stycznia był widziany
(na moje własne oczy) niemiecki
policjant - w rynku, w pobli żu
posterunku, który mie ś ci ł si ę
w budynku Konopi ńskich.

Później, a także w okresie
lutego i wiosny, żołnierzy radzieckich
w Kaźmierzu by ło wi ę cej. Był a
komenda aktualnej jednostki wojskowej stacjonuj ącej tu, ulokowana
w rynku w pomieszczeniach dawniejszej Poczty (budynek Donatów), by ł
węzeł łącznoś ci z radiostacj ą w domu
Napierałów, w rynku. Mówiono, że
jakiś znaczniejszy sztab wojskowy
gościł przez kilka dni w domu Br ęczewskich. A co ważniejsze, ustanowiono takie, jak w innych znaczniejszych miejscowoś ciach zaj ętych
przez Rosjan, Komendanturę Wojenną,
z kapitanem Borodinem na czele,
czuwającą nad porządkiem w szeregach przemieszczaj ących się na
zachód jednostek wojskowych, ale
także, by zapobiegać ekscesom ze
strony frontowych żołnierzy. Było
wielce prawdopodobne, że chodziło
o pilnowanie równie ż wł asnych
interesów politycznych w instaluj ącej
się nowej władzy polskiej. Oba więc
wą tki: dyscyplinuj ą cy wł asnych
żołnierzy (i być może logistyczny) oraz
polityczny legły prawdopodobnie
u podstaw powoływania do życia
instytucji Komendanta Wojennego
w zajmowanych po Niemcach miejscowościach o wię kszych parametrach
ludnościowych.
Incydentów ze stacjonuj ącymi,
zresztą czę sto zmieniaj ącymi się
w Kaźmierzu i okolicy żołnierzami
radzieckimi stosunkowo nie było wiele.
Głośno było wprawdzie o zabieraniu
ludziom zegarków, rowerów, szabrowaniu spirytusu, napadaniu na
kobiety lub składaniu im niedwuznacznych propozycji. Jeś li chodzi o tę
ostatnią okoliczność - mówiła mi wiele
lat po wojnie jedna z Kaźmierzanek, że
musiała uciekać, chronić się przed
natarczywością żołnierza (Gruzina),
który nawet proponował zabranie jej do
swojej ojczyzny. O innej natomiast,
trzeba przyznać z klasą, wysoko
noszonego biustu, mówiono, że stała
się podobno wybranką Komendanta
Wojennego - kapitana Borodina.

23. albo 24. stycznia wieczorem stali ś my opieraj ąc si ę na
metalowej poręczy, otaczającej okno
wystawowe sklepu rze ź nickiego,
mieszczącego się w narożnym domu
Musiałów w rynku. Rejon ten nale żał
do miejsc częstych spotkań okolicznej
młodzieży. Było nas trzech albo
czterech, w tym chyba Jan Litwiejko
i Marian Stachowiak. W pewnej chwili
doszedł nas jakiś odgłos od ul. Szamotulskiej. Wychylili śmy się zza węgła.
Tragiczny incydent wydarzył
Na wysokości wej ścia do kamienicy się jednego dnia w lutym 1945 r., kiedy
dostrzegliśmy jakąś dziwną postać, to wzięto do niewoli pojedynczego
dawała nam ręką znaki byśmy się żołnierza niemieckiego. Był to okres
zbliżyli. „Germancew niet?" Postać przemieszczania si ę z Poznania
przemówiła. To zrozumieliśmy. „Nie, (Festung osen) ma łych grup,
nie ma Niemców" odpowiedzieli śmy oddział ów niemieckich żo ł nierzy
zgodnie. Jak się okazało, był to uciekającyc na zachód. Toczyły się
pierwszy żołnierz rosyjski, a raczej potyczki, z rzalo się, że oddziały te
pierwszy żołnierz Armii Czerwonej (od poddawały się polskiej milicji albo
1946 r. noszącej nazwę Armii Radziec- żołnierzom radzieckim. Sądzić należy,
kiej), prawdopodobnie zwiadowca, że zdaniem Rosjan stacjonuj ących
który dotarł do Kaźmierza w tamtym w budynku Poczty tego jednego,
czasie.
złapanego przypadkowo, nie warto by ło
pod eskortą, jak to robiono z liczniej14

szymi grupami, odprowadzać na
miejsce większych zgromadzeń jeńców,
np. do Szamotu ł. Jeden ze starszych
szarżą podoficer wyprowadzi ł Niemca
z budynku, popychaj ąc przed sobą
zaprowadził za budynek gospodarczy
Lotów (przejście było wówczas wolne
w kierunku łąki i Samy) i tam zastrzelił
go z pistoletu. Wracał do komendy
wykrzykuj ąc, że Niemcy zabili mu
rodzinę. Był wyraźnie pod wpływem
alkoholu. Zabójstwo żołnierza wziętego
do niewoli kwalifikuje się jako zbrodnia
wojenna. Dodać należy, że przez
Kaźmierz przemieszczały się także
oddziały Wojska Polskiego, a nawet
kwaterował y tu przez kilka dni.
Liczebnie i częstotliwoś ciowo dominowały jednak jednostki radzieckie.
Cofnijmy się trochę w czasie do
końcówki stycznia, do ukszta łtowania
się nowej władzy lokalnej w Kaźmierzu.
Między 20. stycznia, a więc dniem
rozpocz ę cia wyjazdu Niemców,
a wkroczeniem wojsk radzieckich
upłynęło według mojej oceny 7-8 dni.
Wyzwolenie Szamotuł nastąpiło 27.
stycznia. My ś lę , że i wjazd do
Kaźmierza jednostki militarnej radzieckiej mógł również nastąpić w tymże
dniu. Tym bardziej, że w dniu
poprzedzaj ącym, pod wieczór był
widziany rosyjski samochód wojskowy
z żołnierzami, który od strony Chlewisk
podjechał do skrzyżowania z ul. Szamotulską. Żołnierze, zapewne zwiadowcy wypytywali o sytuacj ę we wsi.
Dowiedziawszy się , że nie ma żadnego
niemieckiego wojska wsiedli do
samochodu, zawrócili i odjechali.
W owych kilku dniach po
opuszczeniu Kaźmierza przez Niemców, zwłaszcza urzędników, służb
policyjnych i innych ważniejszych
osób, zaktywizowała się ludność
Kaźmierza i okolicy. Z jednej strony
doszło do zjawiska nazwanego w owym
czasie „szabrem", czego pochwalić nie
sposób, polegaj ącego na zawłaszczaniu
resztek dobytku pozostawionego przez
Niemców w opuszczonych domach oraz
sklepach, budynkach szkolnych i innych obiektach, np. w pałacu w Nowej
Wsi. Drugie zjawisko, ze wszech miar
pozytywne polegało na pojawieniu się
chęci samoorganizacji dla zapewnienia
porządku i ochrony tego, co w materialnej substancji pozostało - dla
dobra publicznego i dobra poszczególnych ludzi. Przejawi ło się to
w powołaniu do życia lokalnej władzy w
gminie, zarz ądzaj ącej bie żącymi
sprawami. Budynek dawnego
wójtostwa, obj ętego w czasie okupacji
przez Niemców pozostał . Stanowił
symbol urzędu, w którym rozstrzygały
się najważniejsze sprawy mieszkańców
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adzy przez zachodzie, dla nich ojczystej.
urzę dował do czasu obj ęcia wł
Jedna z potyczek z ma łą
gminy. Trudno odtworzy ć z pami ę ci grono nowo wybranego wójta, którym w po łowie
(10 osób) grup ą niemieckich żoł nierzy
osób, które zainteresowało się sprawą 1945 r. został p. Stanis ł aw Giec.
odpoś
a się na pograniczu Radtiyn
rozegrał
powierzenia w ł adzy komu
mierza. Zakwaterowali si ę bni
ź
i
Ka
wiedniemu. Wed ł ug mojej pami ęci,
Nastę pnym przejawem samorozmów swego czasu z ojcem (Stani- organizacji miejscowej ludno ści po w domu Boruckiego w Radzynach, na
rolę
skraju wsi, od strony lasu. Kto ś ich tam
żą
sł awem) i innymi osobami, dumierscy opuszczeniu przez Niemców Ka źmierza
jednak wypatrzy ł i doniós ł milicji
odegrali tu miejscowi, ka ź
o utworzenie grupy milicyjnej, nazwabył
cy
przymusowo
ź mierzu. Akcja przeciwko nim
ą
mieszkań cy, pracuj
nej niebawem obywatelsk ą . Pierwsze w Ka
łów, był
zakoń czyła si ę wymian ą strza
w Kaź mierzu lub w okolicy jeszcze pod pomieszczenie dla tej grupy zlokali- jeden
zabity
po
stronie
Niemców
i jeden
żałoby
władz ą Niemców. Wymieni ć tu nale
zowane został o w rynku, w budynku lekko ranny (Feliks Jankowiak) po
Waława
Franciszka Filipiaka, Stanis
Leona Janczewskiego. Komendantem polskiej stronie. Niemcy podp lili
choń skiego, Kazimierza Pisarczyka, owej grupy, do której garn ęli si ę zabudowania gospodarcze obej ś cia
Wawrzyńca Jankowiaka, Józefa Nie- zwł aszcza m ł odsi wiekiem, którym
i pod osłoną zadymienia
dźwiedzkiego, a przede wszystkim, tak mi imponowa ła broń , karabiny, amunicja Boruckiego
li.
Byli
ubrani w bia łe kombicych w okresie
się wydaje, pracuj ą
i inne atrybuty wojskowo-militarne, ale umkn ę
dzie
ę
nezony
i
poruszali
się na nartach.
okupacji w niemieckim urz
ław
także i starsze osoby, został Stanis
gminnym i w zwi ązku z tym maj ących Wachoń ski. Pó źniej, po powrocie z okudobre rozeznanie w sprawach Polaków, pacyjnego przesiedlenia do Generalnego
Na zako ńczenie w Kaźmierzu
Wł adysława Ryfę i Kazimierza Hoffma- Gubernatorstwa, Bogus ł aw Mumot. historycznego
wydarzenia, jakim by ła
e
inni,
którzy
. Z biegiem
nna. Być może byli takż
Skł ad tej grupy zmieniał się
łania
wiatowa
składały się różne
Ś
do
aktu
powo
II
Wojna
ę
przyczynili si
czasu z ochotniczej stała si ę profe- elementy: militarne, spo łeczne, indywitymczasowego wójta, bo o to stanowisko
ązaniu
dym razie sjonalną , ale to dopiero po nawi
dualne, psychologiczne, zwyk łe ludzkie
chodzi ł o w tym czasie. W ka ż
kontaktów
ze
strukturami
powiatowymi
ano
Franł
radoś ci, cierpienia i niekiedy tragedie.
tymczasowym wójtem powo
w Szamotu ł ach i umocnieniu si ę nowej Cieszyli śmy się jednak wszyscy, że po
ciszka Filipiaka, który przed wojn ą wrócił
adzy ogólnoadministracyjnej. W tym
ęki nastał „jasny dzie ń ,
z Francji z emigracji. Zachowa ły się pisma wł
tkowym, ochotniczym okresie, kilku latach udr
począ
że
po
okupacyjnej
nocy".
Mo że nie w pe łni
z jego podpisem jako wójta, tak
milicjanci pomagali jednostkom radzieł , ale karty
wszystkich
satysfakcjonowa
w moim rodzinnym archiwum, w sprackim, jak o tym by ł a mowa, w wychwy- naszej historii w łaś nie tak a nie inaczej
życia
y,
organizacyjnie
do
ł
wach szko
tywaniu i zwalczaniu oddział ów niemiewtedy animowanej przez mojego ojca,
zapisane zostały po ustaleniach Konfeckich uciekaj ących z oblężonej Cytadeli rencji Jałtań skiej Wielkich Mocarstw
ła
niejszego
jej
kierownika.
Szko
ć
przedosta
póź
w Poznaniu, usiłuj ących się
ruszył a w po łowie lutego a pierwsze lekcje do strefy jak najdalej po łożonej na z 4.-11. lutego 1945 roku.
21.
lutego
1945
r.
Pan
Filipiak
odbyły się

ywszy lat 61
Dnia 9 marca 2010 r. odszed ł do Pana, prze ż

ś .p. ks. Antoni Chabraszewski
Zmartwychwstaniec, wieloletni Misjonarz Australii,
kapelan Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich.

Szanowni Pa ństwo
łowy, że
lat temu nie przysz łoby nam do g
Jesteśmy rodzicami 3-letniego Maksymilianaleszcze kilka
ycie
pisze
jednak
ró żne
Ż
Apel
o
pomoc.
w imieniu naszego dziecka b ędziemy zmuszeni pisa ć
ć się każdemu.
scenariusze, a historia, która nas dotkn ęła może niestety przydarzy
niactwa
jest
mózgowe
pora żenie dziecięce, dysplazja
ś
Maksymilian jest wcze śniakiem. Skutkiem wcze
ucna, synek nie chodzi, nie siedzi, niewiele widzi. Jest jednak cudownym, wra żliwym
oskrzelowo- pł
adów pracy, czasu jak
i leczenia, ogromnych nak ł
chłopcem, który wymaga nieustannego usprawniania
tu
rehabilitacyjnego,
edukacyjnego
oraz
na pokrycie kosztów
sprz ę
i środków finansowych na zakupi turnusów
ę z ogromn ą prośbą
rehabilitacyjnych.
Dlatego
zwracam
si
leków, specjalistycznych bada ń
yby
w
jego usprawnianiu,
ęż nych, które pomogł
o pomoc finansow ą dla Maxa i wp łatę środków pieni
atwiejszym i bardziej radosnym.
co z pewno ścią życie mojego s nka ucz niloby ł
C 3 A DZ/
Anna, Adam i syn Maksymilian Wolkiewicz
„Są chwile, kiedy Anioł się schyla
I do serca szepcze, że szczęście blisko..."

Fundacja Dzieciom "Zd ążyć z Pomoc ą"
ul. Łomia ń ska 5, 01-685 Warszawa

Bank PeKaO S.A I O/Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Wolkiewicz
Z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacj ę , Maksymilian
na rzecz Maxa. Wystarczy w zeznaniu PIT wpisa ć nazwę fundacji,
1%
podatku
o
przekazanie
Prosimy równie ż
polu „Informacje uzupe łniaj ące".
nr KRS 0000037904 „Maksymilian Wolkiewicz"w
marzec - kwiecie ń 2010
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OKNA PGV ALU

Kaźmierz Rynek 1

Tel. 603-846-437
Tel. 661-425-507
ZAPEWNIAMY:
-PROFESJONALNE DORADZTWO
-POMIAR GRATIS
-TRANSPORT
-MONTAŻ

. . .

DRZWI I BRAMY GARAŻ OWE
OKNA OD 5 DO 8 KOMÓR
ROLETY
DOBRA JAKO ŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE!!!
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