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Organizacja:

przyjęć rodzinnych
przyjęć ślubnych
spotka ń towarzyskich
wieczorków tanecznych
imprez integracyjnych
szkole ń firmowych
catering
Zapraszamy na niedzielne
rodzinne obiady

Restauracja PVB
7(aźmierz rynek 16

Czynne
od wtorku do niedzieli od 12....
www.dobryadres.com.pl
Info restauracja dob adres.

tel. 061 29 56 237
tel. kom. 502 37 97 01
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Zapewniamy transport w przypadku imprez okoliczno ś ciowych
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- długotrwałe użytkowanie
- nowoczesny wygląd
- 5-letnia gwarancja

- korzystna cena

OBMIAR, MONTA Ż ,
TRANSPORT

wwvryswpomA lo.N.(5RA k/Tarnowa Podgórnego
pon. - pt. 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00 j

ul. Szamotulska 13
tel./fax (061) 816 60 40

OKDR DRZWI ROLETY BRRIT1H

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:

Najniż sze ceny w okolicy
Leki gotowe i receptura
Wiele atrakcyjnych promocji, ta ń sze zamienniki
Insuliny i leki kardiologiczne po obni żonych cenach
Karty sta łego klienta.
Miła obsługa i dobra porada
Dołącz do grona zadowolonych klientów
Zbieraj punkty i wybieraj prezenty.

Zapraszamy !!!
AUTORYZOWANA STACJA DEMONTA Ż U POJAZDÓW
WYREJESTROWYWANIE

- Przyjmujemy nieodp łatnie pojazdy do 3,5t DMC•„
- Pł acimy za pojazdji pow. 3,5t DMC + transport
,Uprawnienie wojewody nr: P/11/29
iliA 141r: . B-14244)04,
agAm
l
`'Y57B•Zedaż pojązdóirli~zerZWojskoWych

64430 Kafmierz
ul. Leś na 7a
tel. 0-61 29 17 904
wewn. 22

RS MEBLE
- KUCHNIE - GARDEROBY
- SZAFY WN Ę KOWE - DRZWI PRZESUWNE
- MEBLE POKOJOWE

Tarnovn o Podgórne (GS) ul. Pozna ńska 101
tel. 061/81 46 321

- MEBLE NA WYMIAR
ul. Żeromskiego I
64-530 Ka ż mierz

tel. 602 222 610
fax 061 29 18 437
inforsmeble.com.pl

CZYNNE: poniedzia łki, ś'rody• i piątki od godz. 9.00 do 13.00

INK
ŚWIĘ TO „PYRY" W BYTYNIU
25.09.2009 r. o godz. 17.30 w oddzia łach przedszkolnych
odbyło się coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka, na które
przybyli rodzice ze swoimi pociechami. Spotkanie
rozpoczęłyś my od kilku zabaw integracyjnych, następnie
każdy uczestnik spotkania mia ł możliwość pieczenia
kiełbasek oraz ziemniaków w rozpalonym ognisku. Po
zjedzonych kiełbaskach i ziemniakach przyszed ł czas na
podchody. W tym celu każde dziecko miało przynie ść latarkę .
Podzieliłyśmy uczestników na dwie grupy: I - grup ą
„uciekającą" były dzieci, a II „poszukuj ącą" rodzice, którzy
musieli wykonać kilka zadań i na końcu się nimi wykazać np.
wykonać ludzika z materia łu przyrodniczego; u łożyć
piosenkę o „pyrze" do melodii „Panie Janie" itp. Wszyscy
wracaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Dziękujemy wszystkim
tym rodzicom, którzy czynnie zaangażowali się w pomoc
i organizacj ę spotkania.
Anna Lukaszyk
Katarzyna Wróblewska

NAJWIĘKSZY ANIOŁ DLA WERONIKI
18.10.2009 R. W SZAMOTU ŁACH ODBYŁ SI Ę VII PRZEGLĄD
PIOSENKI RELIGIJNEJ „NASZE ROZ ŚPIEWANE DZIECIAKI", W
KTÓRYM WZI ĘŁY UDZIAŁ WERONIKA WOLNA I IWONA KUBIAK Z
ZESPOŁU „BYTYŃSKIE ANIŁOKI" DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE
PODSTWOWEJ W BYTYNIU. PRZEGLĄD ODBYŁ SIĘ W NIEDZIEL Ę
W GODZINACH OD 14.30 DO 16.30 I MIA Ł CHARAKTER
KONKURSU, W KTÓRYM UCZESTNICZY ŁY ZESPOŁY, DUETY ORAZ
SOLIŚCI. KAŻDY UCZESTNIK PREZENTOWA Ł DWIE PIOSENKI,
KTÓRE OCENIANE BYŁY PRZEZ JURY, W SK ŁADZIE: OLGA SIEJNY
BERNADY, REMIGIUSZ SKORWIDER, PIOTR PAUPA. WSZYSTKIE
TE OSOBY NA STA ŁE ZWIĄZANE SA Z MUZYKĄ I MOGŁY DOKONA Ć
FACHOWEJ OCENY. PO OG ŁOSZENIU WYNIKÓW OKAZAŁO SI Ę , ŻE
NAJLEPSZĄ SOLISTKĄ ZOSTAŁA WERONIKA WOLNA, KTÓRA
OTRZYMAŁA NAJWI ĘKSZEGO ANIO ŁA. NIE JEST TO PIERWSZE
WYRÓŻNIENIE WERONIKI, ALE KAŻ DE Z NICH CIESZY I DODAJE
WIARY WE W ŁASNE SIŁY I MOŻLIWOŚCI.
Anna Lukaszyk

XXX Wielkopolski Zlot Turystów
„Na Powitanie Jesieni 2009"
W sobotę dnia 26.09 grupa gimnazjalistów wraz
z harcerzami 65 HD Ś wyruszyła na szlak XXX Wielkopolskiego
Zlotu Turystów. Celem zlotu było ukazanie pi ękna, historii
i współczesnoś ci regionu szamotulskiego, popularyzacja zabytków
i pomników przyrody regionu oraz propagowanie czynnych form
wypoczynku. Pierwszy etap rajdu prowadzi ł do Pamiątkowa. Tutaj
wszyscy miło spędzili czas przy wspólnych zabawach, harcerskich
pląsach i piosenkach. Był czas, by pozna ć elementy topografii,
a przy bezchmurnym, nocnym niebie tajniki astronomii. Na drugi
dzień turyści żwawo pomaszerowali do Szamotu ł na metę zlotu.
Uczniowie naszego Gimnazjum wzi ęli udział we kilku konkursach:
piosenki turystycznej, krajoznawczym nt. znajomo ści powiatu
szamotulskiego, zajmuj ąc III miejsce, oraz sprawno ściowych, gdzie
dziewczęta w hula-hop zajęły - I miejsce Jagoda Trela, a II miejsce
Nicole Szafer. PTTK ufundowa ło dla najlepszych nagrody
książ kowe. Rajd pieszy po ziemi szamotulskiej przeprowadzi ła
Anna Kubiak.

O DYSLEKSJI
W dniu 4. 11. 2009r. w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odbyło się
spotkanie informacyjne dla rodziców klas I - VI. Zgodnie z planem
organizacyjnym roku szkolnego zaproszono pedagoga z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Szamotu łach pani ą Agnieszkę
Markowską, która zapoznała rodziców ze sposobami zauważania u dzieci
trudności o charakterze dyslektycznym.
Po spotkaniu rodzice mieli możliwość rozmowy na temat dzieci
z okreś lonymi problemami w nauce. Tego rodzaju spotkania maj ą na celu
poszerzanie wiedzy na temat rozwoju dzieci oraz uzyskiwanie informacji kto
może wspierać szkołę i rodziców dzieci, u których pewne symptomy dysleksji
się pojawiaj ą.
Obserwator KA ŹMIERSKI

Zainwestowano 14 mln zł
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Ka ź mierz
gmina wiejska

wyró ż nienie
Europejska Gmina, Europejskie Miasto
w województwie wielkopolskim
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Ranking przygotowany przez Redakcj ę Dziennika Gazeta Prawna, pod
patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Finansów
uwzględnia wszystkie programy pomocowe (bez przedakcesyjnych),
których beneficjentami s ą władze samorządowe, przedsiębiorstwa,
rolnicy oraz organizacje społeczne. Przygotowuj ąc ranking organizatorzy
uwzględnili wartość przyznanej pomocy z UE, liczb ę realizowanych
projektów oraz liczbę ludności. Dane niezbędne do przygotowania
rankingu pochodzi ły z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo ści oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: W rankingu nie uwzgl ędniono ogólnopolskich
projektów drogowych, które trudno przyporządkować poszczególnym
jednostkom samorządu terytorialnego.
Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu w Wielkopolsce przypad ło
Gminie Pakosław, która wyprzedziła Gminę Granowo, Miasto Konin,
Miasto Leszno oraz Miasto i Gminę Czarnków.
Gminę Kaźmierz sklasyfikowano na 16 miejscu w województwie (najwy żej
spośród gmin powiatu szamotulskiego).
Na terenie gminy Kaźmierz do kwietnia 2009 r. zrealizowano 54 projekty,
które wsparła Unia Europejska na łączną kwotę 13.968,1 tys. zł .
Najwięcej środków pochodziło ze ZPORR-u (budowa gimnazjum wraz
z salą gimnastyczną). 2,3 mln zł zainwestowano w ramach projektów
żywność i obszary wiejskie. Kaźmierscy przedsiębiorcy uzyskali pomoc na
łączną kwotę blisko
2,7 mln zł . Pomoc
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
wyceniono na 1,7 mln
zł , a pomoc z Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki - 237 tys. zł .

Pe ł ne zestawienie wyników znajduje się na stronie internetowej
www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin _2009

W dniu 16 września 2009 r. w Pa łacu Działyńskich w Poznaniu
zorganizowano uroczystą galę , podczas której przedstawiono wyniki
rankingu i wręczono pamiątkowe dyplomy (skan powyżej). Gminę Kaźmierz
na gali reprezentował wójt Wiesław Włodarczak (na zdj ęciu obok).

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI

*• *

Projekt: „Edukacja szansą na lepszą przyszłość " był realizowany przez Centrum EdukacjiATUT Wielkopolska s.j., w ramach
Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Dzia łanie 6.1. „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ści zawodowej w regionie", Poddzia łanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Projekt był realizowany w terminie 01.02.2009 - 30.09.2009. Głównym celem
projektu było umożliwienie wejścia i powrotu na rynek pracy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
Program nauczania obejmował m.in. naukę języka angielskiego, nauczanie z zakresu pracy administracyjno-biurowej oraz
umiejętności poruszania się po rynku pracy z elementami zakładania własnej działalności gospodarczej.
W realizacji projektu pomagały - w szczególności na etapie rekrutacji:
- Ośrodek Pomocy Spo łecznej i Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Gminne Centrum Informacji i Klub Pracy w Kłecku,
- Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie,
- Urząd Miasta w Obornikach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
- Urząd Miasta i Gminy w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w Kaźmierzu.

UWAGA!!!
PRZYPOMINAMY!!!

UWAGA PRZEDSI ĘBIORCY !!!

Każdy właściciel, zarządca, użytkownik miejsc,
w których był lub jest wykorzystywany azbest lub
wyroby zawieraj ące azbest dokonuje inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawieraj ących azbest,
poprzez sporzą dzenie spisu z natury. Osoby fizyczne
nie będące przedsi ę biorcami przedk ładaj ą informacj ę
wójtowi. Informacja podlega corocznej aktualizacji

31 grudnia 2009 roku up ływa termin uzupełnienia we wpisach
do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotu dzia łalności
o Polską Klasyfikacj ę Działalności z 2007 r.

w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie PKD (Dz.U. Nr 251, poz. 1885), od 1 stycznia
2008 r. wprowadzono obowiązek stosowania PKD 2007. Oznacza to,
że wszyscy przedsiębiorcy, którzy do 2007 roku zgłosili prowadzenie
działalności powinni dostosowa ć wpis do nowych kodów PKD 2007
w terminie: do 31 grudnia 2009 roku.

Wzór ankiety zawieraj ącej informacj ę o wyrobach
zawieraj ących azbest można pobrać w Urzędzie
Gminy w Ka ź mierzu w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, pok. nr 8 lub ze strony
internetowej Urz ędu.

Urząd Gminy w Kaźmierzu służył pomocą w tym zakresie. W pokoju
nr 4 dostępne są aktualnie obowiązuj ące wnioski EDG-1 oraz
klucze powi ąza ń PKD 2004 - PKD 2007.
więcej na www.kazmierz.pl

Obserwator KAŹMIERSKI
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200,9
Uchwała Nr XLII/220/09
Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie okre ślenia wysoko ści
od nieruchomości na 2010 rok

stawek podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op łatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Kaźmierz uchwala, co następuje:

konsumpcyjnych w okresie pierwszego pó łrocza roku,
w którym stawki ul gaj ą zmianie, w stosunku do analogicznego
okresu roku popr dniego. Wskaźnik ten wg obwieszczenia
GUS wynosi - 3,5 0/
Górne stawki po atku od nieruchomości na 2010 rok
kształtują się następuj ąco:
1. od gruntów:
zwi ą zanych z prowadzeniem dzia ł alno ś ci
•
gospodarczej, bez wzgl ę du na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77 zł od 1 m' powierzchni,

•

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
4,04 zł od 1 ha
lub elektrowni wodnych -

•

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 1312

powierzchni,

powierzchni,

2. od budynków lub ich części:
•
mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

•

związanych z prowadzeniem dzia łalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych zaj ętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 20,51 z ł od

•

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia łem
siewnym - 9,57 zł od 1 m' powierzchniużytkowej,
zajętych na prowadzenie dzia łalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16

Określa się wysoko ść stawek rocznych podatku
od nieruchomości:
§ 1.

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub
ich części, 0,65 zł
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zaj ętych na
prowadzenie działalności gospodarczej, 18,70 zł
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zaj ętych na prowadzenie dzia łalno ści gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia łem siewnym,
9,57 zł

4)
5)

6)
7)
8)
9)

od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich cz ęści
zaj ętych na prowadzenie dzia łalno ści gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 4,16 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub
ich części, w tym zaj ętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, 6,10 zł
od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i op łatach
lokalnych, 2%
od 1 m2 powierzchni gruntów zwi ązanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez wzgl ędu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 0,77 zł
od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zaj ętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 4,04 zł
od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zaj ętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje po żytku publicznego, 0,33 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/ 158/08 Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie okre ślenia wysokości
stawek podatku od nieruchomoś ci na 2009 rok (Dz. Urz. Woj.
Wielk. Nr 213, poz. 3488 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urz ę dowym Województwa
Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2010 roku.
Uzasadnienie

Podstaw ą do okre ś lenia wysoko ś ci stawek podatku
od nieruchomo ści jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opł atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć
rocznie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego
do spraw finansów publicznych na dany rok podatkowy.
Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice stawek
kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegaj ą
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadaj ącym wska źnikowi cen towarów i us ług

2

1 m2 powierzchni użytkowej,

•

zł od 1 m' powierzchniużytkowej,

•

pozostałych, w tym zaj ętych na prowadzenie odp łatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 m2

powierzchni u żytkowej.
3. od budowli 2 % ich warto ści.
Skutki jakie gmina poniesie w 2010 roku z tytu łu obni żenia
górnych stawek podatkowych wynios ą 136 941,14 z ł .

Relacja pomi ędzy stawkami okre ślonymi przez Rad ę Gminy
Kaźmierz w stosunku do górnych stawek określonych przez
Ministra Finansów kształtuje się na poziomie lat ubiegłych.
Uchwa ła Nr XLII/221/09
Rady Gminy Ka ź mierz
z dnia 21 pa ździernika 200() i.
w sprawie wprowadzenia zwolnie ń od podatku od
nieruchomo ści
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op łatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Kaźmierz uchwala, co następuje:

1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo ści:

1) grunty, budynki, lub ich części, wykorzystywane na
potrzeby ochrony przeciwpo żarowej,
2) grunty, budynki, lub ich części zaj ęte na świadczenie
usług w zakresie pomocy społecznej,
3) grunty, budynki, lub ich części wykorzystywane przez
instytucje kultury i świetlice wiejskie,
4) piwnice, sutereny budynków mieszkalnych,
5) grunty, budynki, lub ich części wykorzystywane na cele sportowe i rekreacyjne oraz k ąpieliska
ogólnodostępne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą gruntów,
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
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działalnoś ci gospodarczej.

Uchwał a Nr XLIII/230/09
Rady Gminy Ka źmierz
z dnia 3 listopada 2009 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
§ 3. Traci moc uchwał a Nr XXXI/ 163/08 Rady Gminy Ka źmierz
z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnie ń
od podatku od nieruchomo ś ci (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 229, poz.
3879).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogł oszenia w Dzienniku Urz ę dowym Województwa
Wielkopolskiego, nie wcze śniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2010 roku.
Uchwa ła Nr XLII/222/09
Rady Gminy Kaź mierz
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie op łaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opł atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Kaź mierzuchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opł aty targowej na terenie
Gminy Kaź mierz w wysoko ści 15,00 zł
.

§ 2. Terminem płatnoś ci opł aty targowej jest dzie ń , w którym
dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Opł ata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez

inkasentów:
1) administratora targowiska,
2) soł tysów na terenie wsi.
2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie,
wydane przez inkasenta.
3. Pobrane kwoty opł aty targowej, inkasent jest zobowiązany
wp ł aci ć na rachunek bankowy Urz ę du Gminy
w Kaźmierzu, w dniu jej pobrania, z zastrze żeniem ust. 4.
4. Pobrane kwoty op ł aty targowej w soboty lub niedziele,
inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Kaźmierzu, nastę pnego dnia roboczego.
Za pobranie opł aty, o której mowa w § 1 i wp łacenie jej
5.
w terminie, zgodnie z ust. 3 i 4, inkasentowi, przys ługuje
wynagrodzenie w wysoko ści 20 % pobranej opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaź mierz.
§ 5. Traci moc uchwał a Nr IV/21/06 Rady Gminy Ka źmierz

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie op łaty targowej ( Dz. Urz.
Woj. Wielk. Nr 20, poz. 510).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogł oszenia w Dzienniku Urz ę dowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op łaty targowej należnej
od 2010 roku.
Uzasadnienie
Stosownie do treś ci art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op łatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy w drodze
uchwały okreś la zasady ustalenia i poboru oraz terminy
płatności i wysokość stawek opłat okreś lonych w ustawie, z tym
że: stawka opłaty targowej nie mo że przekroczyć stawki
maksymalnej 681,54 zł dziennie, ogł oszonej w obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie
górnych granic kwotowych podatków i op łat lokalnych w 2010
roku (M. P. z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742).

w sprawie okre ś lenia stawek podatku od
transportowych

ś rodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op łatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Kaź mierz uchwala, co nast ępuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków
transportowych:
od samochodów ciężarowych, o których mowa
1)
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op łatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca łkowitej
pojazdu:
a) powyż ej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
680,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton w łącznie:
900,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton:
1000,00 zł;

od samochodów cięż arowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op łatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca łkowitej
równej lub większej niż 12 ton stawki określa
załącznik nr 1 do uchwały w zależnoś ci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca łkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia;
3) od ciągników siodł owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opł atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespo ł u pojazdów od 3,5 tony i poni żej
12 ton - ł 100,00 zł ;
od ciągników siodł owych lub balastowych,
4)
o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opł atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy ższej
niż 12 ton stawki okre śla załącznik nr 2 do
uchwały w zależnoś ci od liczby osi, dopuszczalnej
masy cał kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łą cznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniż ej
12 ton, z wyj ątkiem związanych wyłącznie
z działalności ą rolniczą prowadzon ą przez
podatnika podatku rolnego - 300,00 zł ;
6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i op łatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
ni ż 12 ton, z wyj ą tkiem zwi ą zanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, stawki okre śla
załą cznik nr 3 do uchwały w zależnoś ci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca łkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i op łatach lokalnych, o ilo ści
miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc:
1300,00 zł ;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
1 700,00 zł ;

2)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
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§ 3. Traci moc uchwa ł a Nr XXX/ 159/08 Rady Gminy Kaź mierz
z dnia 29 paź dziernika 2008 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od ś rodków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk.
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Nr 213, poz. 3489).

§ 4.
Uchwał a wchodzi w życie po up ł ywie 14 dni od dnia
og ł oszenia w Dzienniku Urz ę dowym Województwa
Wielkopolskiego, nie wcze ś niej jednak ni ż z dniem 1 stycznia
2010 roku.
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Załącznik Nr 1
Stawki podatku od ś rodków transportowych dla
samochodów cięż arowych o dopuszczalnej masie
cał kowitej równej lub wy ższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
Nie mniej
Mniej niż
niż

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne
DWIE OSIE

1150

13

14

1150

1200

14

I5

1200

1250

1250

1360

TRZY OSIE
12

17

1100

1200

17

19

1200

1300

19

21

1300

1400

21

23

1400

1500

23

-‚,. .-,
—

1500

1680

1700

1800

12

25

25

27

1500

27

29

29

31

1400

2640

Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne
JEDNA Oś

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

12

18

300

400

18

25

400

500

600

700

DWIE OSIE
400

1600

12

28

1600

1760

28

33

720

950

1760

2540

33

38

950

1400

1800

2540

1250

1800

Stawki podatku od ś rodków transportu dla cią gników
siodł owych balastowych przystosowanych do u żywania
łącznie z naczep ą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespoł u pojazdów równej lub wy ższej niż 12 ton

4

Liczba osi i
dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa / przyczepa, +
pojazd silnikowy ( w
tonach)
Nie mniej
Mniej niż
niż

1500

Załącznik Nr 2

Liczba osi i

1830

Załącznik Nr 3

25

CZTERY OSIE I WI ĘCEJ

dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy +
naczepa, ci ągnik
balastowy +
przyczepa ( w
tonach)
Nie
Mniej
mniej
niż
niż

1830

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep
i naczep, które łą cznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

1100

31

40

1500

Inne systemy •
zawieszenia osi
jezdnych

13

25

40

Stawka podatku ( w z łotych )

12

15

TRZY OSIE! WIECEJ
12

Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

38

500

TRZY OSIE I WI ĘCEJ
12
38

38

850

1050

1050

1390

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op ł atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.), Rada Gminy okre ś la w drodze uchwa ły, wysoko ść
stawek podatku od ś rodków transportowych, z tym że roczna
stawka podatku od jednego ś rodka transportowego nie mo że
przekroczyć wysoko ś ci stawek maksymalnych podanych
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009
roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i op ł at lokalnych w 2010 roku ((M. P. z dnia 18 sierpnia 2009 r.,
Nr 52, poz. 742) oraz nie mo że być niższa od stawek
minimalnych podanych w Obwieszczeniu Ministra finansów
z dnia 6 paź dziernika 2009 roku w sprawie stawek podatku od
ś rodków transportowych obowi ązuj ą cych w 2010 roku (M.P.
z dnia 20 paź dziernika 2009 r. Nr 67, poz. 872).
Stawki podatku od ś rodków transportowych w przedmiotowej
uchwale, określone zostały zgodnie z powyż szymi zasadami,
a zatem podj ęcie jej jest uzasadnione.
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WÓJT GMINY KA ŹMIERZ OGŁ ASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO ŚCI
Działka
Nr ewid.

Księga
wieczysta

Pow.
w ha

Miejscowość

Opis nieruchomo ści

Przeznaczenie w planie
miejscowym

174

19373

0,2728

Kopanina

niezabudowana

pod bud.1-rodzinne

Przetarg odb ędzie si ę w dniu

Cena
wywoławcza
(zł) netto
123.000,00

Wadium

12.300,00

17 listopada 2009 r. o godz. 10" w siedzibie Urz ędu Gminy w Kaź mierzu.

wię cej na stronie www.kazmierz.pl
OG Ł OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY

W związku z prowadzonym post ępowaniem, w trybie
przetargu nieograniczonego, dotycz ącym udzielenia
zamówienia publicznego na dostaw ę p.n.: „Dostawa oleju
opałowego do Szkoły Podstawowej w Bytyniu"dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego w Ka źmierzu zgodnie z

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655)
zawiadamia:
jako najkorzystniejszą wybrano ofert ę zł oż on ą przez:

MAC-BENZ Zenon, Maciej i Barbara K łaczkiewicz Sp. j.
64-500 Szamotu ły ul. Lipowa
Wójt Gminy Kaź mierz
ogł asza przetarg nieograniczony na

Od 1 paź dziernika 2009 r. wywóz nieczysto ści płynnych
z Gminy Kaź mierz obsługuje zakupiony przez ZUK
w Kaźmierzu samochód asenizacyjny marki MAN z beczk ą
o pojemno ści 10m3 . Beczka asenizacyjna wyposa żona jest
w nowoczesny osprzę t i zabudowę , pozwoli to na obs ługę
większej ilości mieszkań ców naszej Gminy w zakresie
wywozu nieczysto ści płynnych przy jednoczesnym
zachowaniu terminowo ści.

budowę systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej

w Gaju Wielkim wraz z jej wyposa żeniem
i infrastrukturą towarzyszącą
termin skł adania ofert upływa 20.11.2009
wię cej na www.kazmierz.pl

Podsumowanie akcji zbierania zu żytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego
ytego sprzętu
W dniach 3 i 17 paź dziernika na terenie Gminy przeprowadzona został a akcja zbierania zuż
zebraliśmy
elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę przeprowadzi ła firma ELEKTRORECYKLING z Nowego Tomy śla. Łącznie
ELEKTRORECYKLING
a
porozumienie
z
firmą
podpisał
Gmina
Kaźmierz
10,68 tony sprzętu. Jednocześ nie informujemy, że
ej Gminy co

w zakresie przeprowadzania cyklicznie takich akcji. Zbiórka zu żytego sprzętu będzie odbywać się na terenie cał
najmniej dwa razu w roku.
Już możemy poinformować , iż na prośbę mieszkań ców 19 grudnia zostanie przeprowadzona ponowna akcja, tym

dem Gminy, a od 10.00 do 12.00 przy
razem tylko na terenie Kaźmierza. Od godz. 8.00 do 9.45 na parkingu za Urz ę
ul. Nowowiejskiej, przy sklepie Lewiatan. Każ dy mieszkaniec Gminy mo że dostarczyć zużyty sprzę t elektryczny

i elektroniczny do wyznaczonych miejsc i o wyznaczonych godzinach.

; Niż szy podatek rolny

Nie zap ł acimy podatku za psa
Po długiej dyskusji radni zadecydowali, że w 2010 r. nie
b ędziemy p ł acili podatku od posiadania psa.
Kontrowersyjny podatek co roku rodzi w śród radnych
niekończące się dyskusje. Wpływy z tego podatku s ą
niewielkie, zważaj ąc również na wysokie koszty
egzekucji nale żno ś ci, radni podczas sesji 21
paź dziernika 2009 r. nie podj ęli uchwały w sprawie
podatku od posiadania psów, co jest jednoznaczne ze
zwolnieniem mieszkańców gminy z obowiązku płacenia
tego podatku.

W bieżącym roku podatek rolny wyliczany jest w oparciu o cen ę
żyta obniżoną prze Radę Gminy w ubiegłym roku do poziomu
44 zł /q. Średnia cena żyta podana przez GUS w 2009 r.
stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2010 r.
wynosi 34,10 zł /q. Jednocześ nie radni podj ęli burzliwą dyskusj ę
w temacie ewentualnej obni żki ceny żyta. Podczas sesji w dniu
3 listopada br. radni (nie jednogłoś nie) postanowili nie obni żać
ceny podanej przez G łówny Urząd Statystyczny. W wyniku czego,
z każ dego hektara przeliczeniowego (nie myli ć z hektarem
fizycznym) w przysz łym roku zap łacimy podatek rolny
w wysokoś ci stanowiącej iloczyn 2,5 q żyta i ceny żyta - 34,10 zł .

ZAPRACOWANA RADA GMINY

W ostatnim czasie nasi radni byli wyj ą tkowo zapracowani. Zmagali si ę z problematyką
podatkową (pełną treść uchwał publikujemy na ł amach Obserwatora Kaź mierskiego). Podczas
sesji w dniu 28 wrześ nia uchwalono regulamin korzystania z kompleksu boisk
wielofunkcyjnych ,,Moje boisko - ORLIK 2012", zmieniono uchwa ły: w sprawie Statutu
Gminnego Oś rodka Pomocy Spo ł ecznej oraz w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dniu 21 pa ździernika Rada przyj ęła uchwalę w
sprawie wymagań , jakie powinni spełnia ć przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w łaścicieli
nieruchomoś ci. Podczas wspomnianej sesji, która odby ła się w Gorszewicach podj ęto uchwały
o przystą pieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. we
wsi Kaźmierz, we wsi Kiączyn oraz we wsi Radzyny. Ponadto zatwierdzono zmian ę Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego we wsi M łodasko. Na sesji
w dniu 3 listopada Rada Gminy podj ęła m.in. uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu
przez Radę Gminy znaleźć
utrzymania czystoś ci i porzą dku na terenie gminy Ka źmierz. Pe łna treść wszystkich podj ętych uchwał
www.kazmierz.pl
na
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
na
stronie
moż
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W niedzielę 20 wrze śnia br. 15 par obchodzi ło uroczyście
jubileusz 50-lecia po życia małżeń skiego. Uroczysto ść o
charakterze gminno-parafialny rozpocz ęła się Mszą Św.
koncelebrowan ą w kaź mierskim ko ś ciele, której
przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Musia ł , a asystowali
Mu ks. Tadeusz Murawski proboszcz z Ceradza Ko ścielnego i
ks. wikariusz Waldemar B ączkowski. Po uroczysto ści
religijnej Zł oci Jubilaci udali się do sali Gminnego O środka
Kultury. Tam z rąk wójta Wiesława Włodarczaka otrzymali
medale nadane przez Prezydenta RP - Lecha Kaczy ń skiego.
Specjalnymi medalami odznaczono: Stefani ę i Ryszarda
Malinowskich, Stefanię i Ryszarda Glinków (obie pary

z Bytynia), Zofię i Ignacego Skwierzyń skich, Zofię i Zygmunta
Adamczaków (obie pary z Gaju Wielkiego), Teres ę i Mariana
Szaferów z Gorszewic, Stanis ławę i Henryka Siepków
z Kiączyna, Halinę i Kazimierza Skarupów z M łodaska, Teresę
i Benona Szefflerów, Wies ławę i Bolesława Lachowiczów (obie
pary z Sokolnik Małych), Anielę i Alojzego Maćkowiaków
z Witkowie Huby oraz Ka źmierzan - Janin ę i Henryka
Grupów, Józefę i Mariana Kupsiów, Iren ę i Mariana
Waśkowiaków, Wandę i Kazimierza Frajsów, Iren ę i Mariana
Przybeckich. Przy sł odkim poczęstunku goście wysłuchali
koncertu zespo łu „Kaź mierzanka" i wpisali się do Księgi
Pamiątkowej.

In PRZEGLĄD
TWÓRCZO Ś CI SENIORÓW

W niedzielne popo łudnie 18 października 2009 r. w sali Gminnego O środka Kultury w Kaźmierzu odbył się
III Przegląd
Twórczości Seniorów połączony z jubileuszem pię ciolecia działalnoś ci znanego i cenionego zespo łu „Kaźmierzanka"
(na zdjęciu). W przeglądzie udział wzięły zespoły z Ostroroga, Wrze śni oraz miejscowo ści Krzykosy.
Graż yna Pasternak
dyrektor Przedszkola
w Ka ź mierzu
(na zdj ęciu) otrzymała
w bie żą cym roku
PIF;$111t7
nagrod ę Wielkopol(Wffi
skiego Kuratora
O światy za wybitne
osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. To prestiżowe
wyróżnienie przyznawane jest najlepszym
z najlepszych. Pani
Pasternak jest jedynym pedagogiem z ca łego Powiatu
Szamotulskiego, która dost ąpił a tego zaszczytu w 2009 r.

Ala IW

WZAZX

6

22 pa ź dziernika
odby ł o si ę posiedzenie Zespołu Doradczo-Inicjatywnego
Gminy Kaźmierz.
W zebraniu obok wójta
Wiesława Włodarczka
Gmin ę Ka ź mierz
reprezentowali radna
Maria Wypych oraz
urz ę dnicy Andrzej
Odwrot i Janusz
Stró ż yk. Podczas
posiedzenia dokonano
analizy planu wspó łpracy z organizacjami po żytku publicznego
w 2010 roku. Osoby reprezentuj ące nasze organizacje
pozarządowe zgłosili również szereg cennych uwag.

Obserwator KAŹMIERSKI

Jjk
Z NOTATNIKA
WICEPRZEWODNICZ ĄCEGO
RADY POWIATU
Rada Powiatu Szamotulskiego ustali ła priorytety
w realizacji zadań publicznych w roku 2010.
ł ) w zakresie pomocy społ ecznej w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych
rodzin i osób:
a) walka z ubóstwem, bezdomno ścią,
b) pomoc osobom starszym, terminalnie chorym.
2) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagroż onych zwolnieniem z pracy:
a) wsparcie szkoleniowe, informacyjne podmiotów programu
działających na rzecz rynku pracy, osób bezrobotnych lub
zagroż onych bezrobociem,
b) dział ania informacyjne i promocyjne dotycz ące możliwości
pozyskiwania ś rodków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej i innych źródeł .
3) w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym
rozwoju przedsię biorczości:
a) promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej,
b) promocj ę lokalnej przedsiębiorczo ści,
c) promocj ę produktów i marek lokalnych oraz regionalnych,
d) promocj ę turystyczną powiatu na rynku krajowym i zagranicznych
e) wspieranie działalno ś ci lokalnych organizacji turystycznych
i agro-turystycznych.
4) w zakresie edukacji i wychowania:
a) upowszechnienie wiedzy poprzez organizacje powiatowych
konkursów,
b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdzia łających
patologiom,
c) wspieranie samorządno ści szkolnej,
d) wspieranie edukacji i o światy dorosłych.
5) w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku:
a) pomoc organizatorom imprez w podnoszeniu kwalifikacji
i zdobywaniu uprawnie ń ,
b) wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczoturystycznym,
c) dział ania popularyzacyjne turystyk ę i agroturystykę .
6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) organizowanie przeglądów powiatowych

JESTE Ś MY PRZYGOTOWANI
Z dniem 1 wrześ nia weszła w życie reforma programowa.
Głównie skupia się ona na pierwszych klasach szko ły

podstawowe i gimnazjum oraz na przedszkolu. Równie ż
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim musia ła się przygotować
do tych zmian. Podj ęliś my wyzwanie, tym bardziej, że do
pierwszej klasy zosta ły przyj ęte 6-latki. Wybrali śmy
odpowiedni program nauczania i podr ęczniki, ale przede
wszystkim przygotowali śmy salę, która spełniałaby wymogi
reformy, przede wszystkim spodoba łaby się dzieciom
i zachęciła je do wej ścia w interesuj ący świat nauki. Dużym
zaangaż owaniem wykazali si ę pracownicy i rodzice uczniów

b) wspieranie działań służą cych rozwojowi i promocji
amatorskiego ruchu artystycznego w tym twórców
•
ludowych ( wystawy, plenery, koncerty, wydawnictwa),
c) wspieranie zadań związanych z kulturą i sztuką oraz
ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie
przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym oraz
imprez powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
7) w zakresie ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego oraz rozwoju obszarów wiejskich:
a) wpisanie edukacji ekologicznej,
b) organizowanie powiatowych konkursów ekologicznych dla
uczniów.
8) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja zdrowego trybu życia,
b) wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowia,
c) upowszechnienie wiedzy i umiej ętnoś ci w przeprowadzeniu
pierwszej pomocy.
9) w zakresie porz ądku i bezpieczeń stwa publicznego oraz
przeciwdział ania patologii społ ecznej:
a) wspieranie inicjatyw propaguj ących zasady bezpiecze ństwa
ruchu drogowego,
b) wspieranie działań w zakresie leczenia uzale żnień ,
c) wspieranie działań na rzecz bezpiecze ństwa publicznego.
ł 0) w zakresie działań na rzecz osób niepe łnosprawnych:
a) wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych,
b) wspieranie działań i inicjatyw służących rehabilitacji
zawodowej i społ ecznej osób niepeł nosprawnych.
ł ł ) w zakresie działań na rzecz rozwoju kontaktów i wspó łpracy
między społeczeń stwami:
a) popularyzacja wiedzy o powiecie i krajach cz łonkowskich
Unii Europejskiej,
b) wspieranie spotkań młodzieży ponad gimnazjalnej przez
Powiat z młodzieżą z krajów Unii Europejskiej.
12) w zakresie promocji wolontariatu:
a) pomoc dla organizacji prowadz ących wolontariat,
b) prowadzenie szkoleń ,
c) prowadzenie inicjatyw.
13) w zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) prowadzenie powiatowego systemu wspó łzawodnictwa
sportowego,
b) upowszechnienie sportu w śród młodzieży szkolnej oraz
środowisku osób niepeł nosprawnych.
Zenon Ga ł ka

kl. I. Przez okres wakacyjny wykonano także inne prace
remontowe w naszej szkole: pomalowano okna i parapety,
odnowiono balustrady przy schodach wej ś ciowych,
wymalowano aulę , wymieniono ogrodzenie, naprawiono

hu ś tawki i inne elementy w ogródku przedszkolnym,
wymieniono i pomalowano ławki wokół boiska, zamontowano
kosze do gry w koszykówkę , zagospodarowano sal ę do gry
w tenisa stoł owego, wstawiono nowe kosze na śmieci,
wykonano wiele drobniejszych rzeczy, których nie sposób
wymienić . Należą się podzię kowania wszystkim sponsorom
i osobom, które miały bezpośredni wkł ad w to wielkie
przedsięwzięcie. Dziękujemy.
Danuta Ł uczak - Szkota Podstawowa w Gaju Wielkim
••

•,

• -

_••-••-•

Inauguracja roku sportowego 2009/2010
w Szkole Podstawowej im. M. D ąbrowskiej w Kaź mierzu

10 września, przy wyj ątkowo ładnej pogodzie odbył a się inauguracja roku
sportowego w naszej szkole w formie indywidualnych mistrzostw w biegach na
przełaj. Łącznie wzięł o w niej udział 171 uczniów klas IV - VI. W klasach IV
zwyciężyli: Klaudia Kaczmarek(a) przed Zofi ą Frąckowiak(b) i Agnieszka
Tecł aw(b) oraz Adrian Barań ski(b) przed Pawłem Jaskułą (a) i Dominikiem
Kaczmarkiem(c). Wś ród klas V: Katarzyna Hamrol(a) przed Katarzyn ą Robak(c)
i Julią Napierał a(a) oraz Krzysztof Ginter(b) przed Patrykiem Szynwelskim(c)
i Michałem Kozłowskim(a). Wś ród klas VI: Weronika Wieczorek(b) przed Ester ą
Czachowską(b) i Kamilą Kaczmarek(c) oraz Tomasz Grobelny(c) przed
Sebastianem Lachowiczem(c) i Sebastianem Przybylskim(a). Najlepsze wyniki
uzyskali: Klaudia Kaczmarek(Na)-3:47,0 min., a w śród chł opców Tomasz
Grobelny(VIc)-3:17,3. Oprócz indywidualnych dyplomów uczniowie zdobywali
punkty dla swoich klas. Brano pod uwag ę po pięć najlepszych dziewcząt
i chł opców z danej klasy. W tej punktacji zwyci ężyła VIc (142 pkt) przed Va i IVb
(129 pkt) oraz VIb i Na (121 pkt). Kolejne miejsca zaj ęły klasy: Vb (117 pkt), Vc
(113 pkt), IVc (107 pkt) i VIa (94 pkt). W tym roku trasa uleg ła znacznemu przed łużeniu ze wzglę du na eliminacje do mistrzostw
powiatu w biegach na prze łaj, które odbędą się na początku paź dziernika w Szamotu łach.
Opiekun MS „Sokół„: Zbigniew Filipiak
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uczniów bardzo zainteresowały przedmioty przyniesione przez
policjanta: kajdanki, pa łka, lizak, alkomat i oczywi ście broń (dla
bezpieczeń stwa po a tylko z daleka). Dzieci zadawa ły dużo
pytań i chętnietrały udział w ćwiczeniach pokazowych.
Największą atrakcj tego mi łego spotkania był a przejażdżka
radiowozem i to na sygnale. Dzi ękujemy za pouczaj ące
odwiedziny i zapras amy ponownie.
Danuta Łuczak

POLICJA RADZI...

23 września do Szkoły Podstawowej w Gaju Wielkim przyjecha ł
policjant z Komisariatu w Kaźmierzu. Celem tej wizyty by ło
uświadomienie naszym uczniom i przedszkolakom zagro żeń ,
z jakim mogą się zetknąć w czasie drogi do i ze szko ły,
przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulice.
Dzieci wykazały się sporą wiedzą w tym zakresie. Naszych
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

-•

II MIEJSCE GIMNAZJALISTY W KONKURSIE
GWAROWYM
W życiu codziennym lokalna tradycja niezmiennie odgrywa
ważną, a może nawet coraz ważniejszą rolę . Podczas gdy podziały
polityczne, spo łeczne, religijne mog ą różnicować ludzi
mieszkaj ą cych na jednym terenie, tradycja lokalna pozostaje
niezmienna, stanowiąc czę sto podstawowy element łączącej ich
więzi. Daje poczucie wyją tkowoś ci, chroni przed ekspansj ą
kultury masowej, pozwala identyfikowa ć się z odrębnym,
niepowtarzalnym charakterem danej spo łecznoś ci, wynikającym
z jej przeszłoś ci. Jednym z najistotniejszych elementów lokalnej
tradycji jest gwara - terytorialna odmiana j ęzyka, która okre śla
tożsamość posługuj ących się nim ludzi. W ostatnich latach
zainteresowanie gwar ą wielkopolską i jej popularno ść wciąż
rośnie, czego przykł adem jest pojawianie się tekstów gwarowych
na róż nych imprezach ś rodowiskowych, o czym najlepiej wie
uczeń naszego gimnazjum Patryk Zbara ż z klasy IIIC. Patryk

VIII M łodzie ż owy Rajd Integracyjny Klas I
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
W drugą sobotę października kaźmierskie Gimnazjum

zorganizowało VIII Młodzie ż owy Rajd Integracyjny Klas I.
Celem rajdu było ukazanie pię kna okolicznej przyrody oraz
historii i współczesno ści gminy Kaźmierz i Duszniki. Rajd
mial także spopularyzować aktywną formę wypoczynku
wśród młodzieży oraz umocnić serdeczne więzi koleżeńskie.
Blisko 15 km. trasa wiod ła przez Kiączyn, gdzie uczniowie
mieli możliwo ść zapoznania się z funkcjonowaniem
biologicznej oczyszczalni ś cieków, Gaj W., las ,,Huby
Grzebieniskie" do siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Grzebienisku. Wielk ą atrakcj ą dla gimnazjalistów okaza ło
się strzelanie z KBKS-u. W zawodach bra ł udział niemal
każdy uczestnik rajdu, skwapliwie przygotowuj ąc się do
kolejnego strzału. Na mecie rajdu na piechurów czeka ły
jeszcze konkurencje zawodów sprawno ściowych, konkurs
wiedzy o regionie, konkurs piosenki i na najciekawsze
trofeum z trasy rajdu.
Wyniki w poszczególnych konkursach:
Strzelanie z KBKS-u: w kategorii dziewcz ąt - I m. KarMa
Stanisławiak - kl. I C, II m. Martyna Skarupa - kl. I C, III m.
Natalia Gerlof - kl. I C. W kategorii ch ł opców - I m. Robert
Łuczak - kl. I C, II m. Jakub B ą czyk - kl. I A, III m. Piotr Glapa
- kl. I A. W nagrodę młodzież otrzymała pamią tkowe dyplomy
oraz pię kne medale specjalnie przygotowane na t ę okazj ę
z datą , miejscem, nazwą imprezy i organizatora na rewersie.
Konkurs krajoznawczy na temat znajomo ści gminy Kaźmierz
oraz miejsc związanych z tras ą rajdu: I m. Rados ław Pielucha
- kl. I A, II m. Natalia Kami ń ska - kl. I D, III m. Jakub B ączyk kl. I D.
Konkurs sprawno ściowy składał się z kilku skomplikowanych działań , które należało wykonać jak najszybciej
i dokładnie: I m. Łukasz Rutkowski - kl. I D, II m. Nicole
Szafer - kl. I C, III m. Piotr Mysior - kl. I C.

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

niejednokrotnie bawi ł nas na uroczystoś ciach szkolnych
prezentuj ąc wł asne, zabawne monologi gwarowe. Podczas
wakacji występował ze swoimi tekstami na Dniu Dzia łkowca
zorganizowanym przez Zarz ą d Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. F. Nowowiejskiego w Szamotu łach oraz Dniu Dział kowca
przygotowanym przez Rodzinny Ogród Dzia łkowy im. Żwirki
i Wigury II w Poznaniu. 6 wrze śnia 2009 r., dzię ki swoim
umiejętnoś ciom aktorskim i znajomo ści gwary poznań skiej, nasz
uczeń urozmaicił rozgrywki gry miejskiej odbywaj ącej się
w Poznaniu, w ramach Dni Pyrlandii. W bieżącym szkolnym roku
największym osiągnię ciem Patryka jest zajęcie II miejsca
w kategorii gimnazjalista na II Amatorskim Konkursie
Gwarowym Godejcie po naszymu, zorganizowanym przez
Szamotulski O ś rodek Kultury. Podczas konkursu wyst ępy
przedstawicieli 24 szkó ł powiatu szamotulskiego oceniali
najwybitniejsi znawcy gwary pozna ń skiej - autor Blubrów
Starego Marycha Juliusz Kubel i dziennikarz Radia Merkury
Jacek Balasik.
Sylwia Zagórska
Konkurs na najciekawsze trofeum z trasy
rajdu: I m. Joanna
Nowak - kl. I C, II m.
Natalia Gerlof - kl. I C,
III m. Agnieszka Ma ńka
- kl. I A. Najlepsi
otrzymali nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
Konkurs piosenki rajdowej: I m. klasa I B,
II m. klasa I C, III m.
klasa I D. Nagrody
rzeczowe oraz dyplomy w tej konkurencji otrzyma ły trzy
najlepsze klasy. Wszyscy uczestnicy pieszej w ędrówki
otrzyma-li pamią tkowy znaczek, cukierki i gor ący posiłek na
mecie rajdu, a każ da klasa dyplom uczestni-ctwa. Wszystkie
nagrody i dyplomy wrę czała pani wice - dyrektor Ma łgorzata
Nowak, a za strzelectwo medale wr ęczył pan prezes KBS Bogdan Buda. Podzię kowania oraz dyplomy z nadanym
tytułem „ł azika" lub ,,piechura nizinnego" otrzyma ły
wychowawczynie klas I: pani Marta Kaczmarek, pani Ewa
Mać kowiak, pani Anna Strugarek i pani Sylwia Zagórska.
Pani wicedyrektor podzi ękowała KBS w Grzebienisku za
gościnę i wręczyła drobne upominki oraz gad żety z logo
naszej szkoły. W drodze powrotnej uczniowie zatrzymali si ę
przy pomniku poległych usytuowanym w lesie grzebieniskim.
Tutaj zapalono znicze oraz oddano ho łd pomordowanym
podczas II wojny światowej.
Rajd uświadomił organizatorom, że mł odzi ludzie nie tylko są
zainteresowani taką formą wypoczynku, ale takż e potrafią
dobrze się bawić , są otwarci i kontaktowi a jednocze śnie
zdyscyplinowani i ujmuj ący. Cał e przedsięwzi ę cie
realizowane przez pani ą Annę Kubiak, było możliwe do
przeprowadzenia dzię ki pomocy ze strony Urzę du Gminy
w Kaź mierzu i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Grzebienisku.

Fundacja Dzieci Niczyje w ramach
programu Dobry Rodzic - Dobry Start
ogłosił a konkurs na rymowanki dla
Szkoły Podstawowej w Kaź mierzu wyjechali do Teatru
dzieci. Na konkurs wp łynęło ponad
Muzycznego w Poznaniu na przedstawienie baletowe
170 prac. Komisja Konkursowa
żywały
„Królewna Śnieżka". Dzieci wraz z bohaterami prze
a trzech zwyci ęzców oraz
wyłonił
ciu,
a
czasem
i
ze
strachem
w
ę
e
przygody.
W
napi
niezwykł
dodatkowo przyzna ł a cztery
oczach, chwilami przy muzyce pe łnej grozy, czekały na
wyróżnienia. Jedno z tych wyró żnień
czary wiedź my. Nastrój znacznie poprawi ły wbiegaj ące,
za nadesłaną na konkurs rymowank ę
a potem tańczące i zachęcaj ą ce do zabawy krasnoludki.
pt.
,,Kaczuszki
Kwaczuszki"
otrzyma ła Elwira Fronczak
e
jak
to
w
bajkach
bywa
wszystko
ż
Najważniejsze,
skończyło się dobrze. Zło zostało pokonane, a dobro i (nauczycielka Przedszkola ,Xrasnal Ha łabała" w Kaźmierzu).
ła
zwyciężył o. Z wypiekami na twarzach opuszczali śmy teatr. W podziękowaniu za udział w konkursie Pani Elwira otrzyma
ufundowane
ążkowe
Dzieci żywo komentowały spektakl. Zwłaszcza dziewczynki ,,Pakiet Dobrego Rodzica" oraz nagrody ksi
podziwiały stroje, romantyczne zako ńczenie, a niektóre przez wydawnictwa SBM, GWP i firm ę Wola.
nawet stwierdziły, że w przyszłości też będą tańczyły Serdecznie gratulujemy! Nagrodzone i wyróżnione rymowanki
, zostały zamieszczone na stronie wmv.dobryrodzic.pl
w balecie.
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żytku
W sobot ę 3 pa ź dziernika 2009 r. oficjalnie przekazano do u
dowego
ą
kompleks boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach rz
programu ORLIK 2012.
Uroczyste otwarcie poprzedzi ł a wizyta Wiceministra Sportu
ż e tak pi ę kne
i Turystyki Tomasza Pó ł grabskiego, który nie kry ł zadowolenia,
ciach
oddalonych
od
wielkich
o ś rodków
ś
obiekty powstaj ą w miejscowo
informacji
ł
uchał
miejskich. Wiceminister z wielkim zainteresowaniem wys
ązanego
Wójta W ł odarczaka na temat wieloletniego planu inwestycyjnego zwi
z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie gminy.

2012

Wszystko zacz ęł o si ę od sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Ka ź mierzu, nast ę pnie gruntowny
remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Kaź mierzu, po drodze kilka boisk trawiastych i
placów zabaw oraz kompleks boisk ze sztuczna
nawierzchni ą w Ka ź mierzu. W najbli ż szej
przyszło ś ci planowane s ą nast ę pne inwestycje,
o których rozmawiano nie tylko z Ministrem, ale i
z Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki
Urz ę du Marszał kowskiego w Poznaniu Tomaszem
Wiktorem.

il'arszawa. 2009-10.03

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI
Mirosław Urzeyiecki
Pan
Wiesław Ił'lodorczak

Tomasz Pó ł grabski zwiedzi ł równie ż kazmierskie
gimnazjum i dokona ł pami ą tkowego wpisu do kroniki
szkolnej.
Symboliczn ą wst ę g ę na obiekcie przeci ę li: Krzysztof
Jarczy ń ski — Pe ł nomocnik Wojewody Wielkopolskiego
ds. EURO 2012, Wojciech Jankowiak — Wicemarsza łek
Województwa Wielkopolskiego oraz Wies ł aw
W ł odarczak - Wójt Gminy Ka ź mierz. Dobór tych osób nie
był przypadkowy, gdy ż reprezentowane przez nich
instytucie zł o żyły si ę mniej wi ę cej po jednej trzeciej
kosztów budowy ORLIKA. Wymienieni wy ż ej
w obecno ś ci parlamentarzystów: Jakuba Rutnickiego,
Stanisł awa Steca i Romualda Ajchlera, przekazali
symboliczny klucz do obiektu dzieciom i m łodzie ży.

Wójt Gminy Ko.:nuer:

Szanowny Panie.
. r( tych. które
/ wielko solyslokcja pragn ę powita(' spolecztur;i. gminy Kobitki•: u t
tnajwat: .ojego ..Orlika ... Mani nadzieję. ze realu:Moc tę inWestyck ,Iworzyli<Inv mim( Int
hul:i (((( t nukZliwo;(' bezpiec:nego, a zora:em aktywnego spędztana wolnego czasu. dajcie przy

tym

N:C 11/N k'

T,

na iulkry,.ie niejednego talentu pilkorskiego,
itr: drogo edycja programu .. We Boisko - ORLIK 2012 -. który cieszy i,,•

•ostuttym ntiotteresowanient. RozpocZynctige projekt zakladalditty otwarcie do 2012 roku
okoli, 2000 kompleksów sportowt,-rekrea ęyinych. w . n klad których wchodza trzy podstawowe
elementy - boisko piłkarskie. boisko wielofunkcyjne do gier zespolow,v1t (koszykówka. pilka
kroju,
rę czna lub ,iatkriwkai om: zapiec:e mujaine. Do koniv tego roku. m wrenie ca łego
oddanych zostanie do utZpku okoli, 1300 _Orlikó• - . Szacujemy. Ze do 2012 roku mole :ostu(
otwartych nawet 3000 obiektów, Jest w najwi ększy tego Inni projekt. jaki kiedykolwiek by!

Nast ę pnie ks. proboszcz Krzysztof Musia ł
w asy ś cie ks. wikariusza Waldemara B ą czkowskiego,
zmówi ł modlitw ę i dokonał po ś wi ę cenia obiektu,
sk ł adaj ą c jednocze ś nie przysz ł ym u ż ytkownikom
ż yczenia „zdrowej rywalizacji sportowej".

realizowany w Europie.
Realizacja programu nie kończy się na budowie _Orfiko - Ja dopiero poczotek

tworzenia wielkiego projektu. Załe:`y mon. by .. Orliki - Nutil• :triem koZdego dnia. .1u: dzi n
miesię cznie korzyma : nich ok. 600 tysięcy osób. .Vo obiektach organizowanych jest wiele
lokalnych turniejów. hy wymieni( tylko te cieN:tice .cis - największa popularnokia KujawskoPomorska Liga Orlika, Orlik Cap Orlikowi, liga Alisu7.ów. Orlik 2012 Liga

W obecno ś ci liczne zebranych nauczycieli, pracowników
administracji i obs ługi szkó ł , emerytów o światowych
oraz zaproszonych go ś ci rozegrano pierwszy mecz
poprzedzony barwnym wyst ę pem czirliderek z zespo łu
Biedronki ze Szko ł y Podstawowej w Ka ź mierzu.
S ę dziuj ą cy pierwsze spotkanie Hubert Czarny (opiekun
Orlika) nie kry ł zadowolenia, ż e niemal przez ca ł y rok
b ę dzie mo ż na rozgrywa ć podobne mecze.

u.culkincopoincurska czy (klik grom i kibicuję bezpie,..znie.
Jeveut, przekoncat% :e Wasz ..Orlik - będzie .cię Cieszy(' ogromnym :aintereNowanient
przysporzy wiele satysfakcji :arl 7. 11 .1,0 MONM1attr:0111 IlhiCkIll. jak i jego tozytkownikom.
/f wc w realizacji
mieszka ń com oraz wiackom gminy Km.'nner: za po
w
Dziękuję
zię kujszystkim
sponolt:ve.
I
wielu
sukc
esów
i
Zyczę
lojc
Boisko
ORLIK
2012
Prognilno ... n
i

71..
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mina Ka żmierz
atrakcyjn
do

AŹMIERZ

WIZYTA MINISTRA w KA Ź MIERZU
KOMPI t I, 11,./11,

WIELOFUNKCYJNYCH ORLIK 2012
W KA2/111ERZU
.

.
. ,

KAŹ MIERSKI ORLIK OTWARTY"

Obserwator KA ŹMIERSK ł

2012
PIERWSZY IW

Jakość murawy sprawdzili pos ł owie: Jakub Rutnicki (z lewej u góry), Romuald Ajchler (z prawej u góry),
Stanisł aw Stec (z lewej u do łu) oraz wójt Wies ław Wł odarczak (z prawej u do łu).
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~MINA MAZIIONfi!:
REALMIJUuLEP V)// IMBERM GlinNWRION Wf KONIIIER00
WiR,ZEMOj2a9)
Ju ż po raz kolejny w dniach 23 — 30 wrze ś
nia 2009 r. uczniowie klas I i II ka ź mierskiego gimnazjum byli go ść mi
w Molbergen w Niemczech. Wizyta naszej m łodzie ż y w niemieckim miasteczku po ło
ż onym w Dolnej Saksonii, to efekt
współpracy kaź mierskiego gimnazjum i tamtejszej realschule. Jak zwykle zostali
ś my życzliwie przyj ę ci zarówno przez
dyrektork ę szko ł y, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Bo to w
ła ś nie domy rodzinne niemieckich uczniów
były przez tydzie ń „domami" dla naszych gimnazjalistów. Bezpo ś
rednie spotkania m łodzie ży obu szkół to najlepszy sposób do
realizowania wspólnych projektów i doskonalenia kompetencji j ę zykowych. W czasie tego pobytu realizowali
ś my projekt
sportowy, który pozwoli ł obu stronom zaprezentowa ć ró ż
ne gry i zabawy ruchowe a tym samym utrwala ł wi ę zi kole ż e ń skie. Ze
swoimi niemieckimi kole ż ankami i kolegami uczestniczyli ś my w zaj ę
ciach lekcyjnych m.in. j ę zyka niemieckiego, religii,
matematyki, j ę zyka angielskiego. Mieli ś my równie ż okazj ę by ć
na polu golfowym i pod okiem trenera gra ć w golfa. Nie lada
atrakcj ą byt pobyt w parku linowym: wspinaczki, zjazdy nad wod ą , przej
ś cia po linie na du ż ych wysoko ś ciach, to tylko niektóre
z atrakcji, których mieli ś my mo ż liwo ść do świadczy ć . Pobyt w superinteresuj ą
cym i bardzo nowoczesnym muzeum nauki przy
Uniwersytecie w Bremie na d ł ugo zapadnie nam
w pami ę ci. W dziale „Ziemia" mieli ś my okazj ę
uczestniczy ć w trz ę sieniu ziemi, by ć w klimacie
arktycznym, zobaczy ć tsunami, czy wytworzy ć obłoki
i chmury.
W dziale „Czł owiek" mogli ś my znale źć si ę
w ł onie matki, przekona ć si ę jak trudno
niemowlakowi utrzyma ć si ę w pozycji pionowej, jak
działaj ą nasze mi ęś nie, oko czy ucho.
W Muzeum Etnograficznym
w Cloppenburgu, mieli ś my mo ż liwo ść zrobi ć ły ż eczk ę
z cyny, pofarbowa ć lniane torby czy pracowa ć na kole
garncarskim. Zwiad ś rodowiskowy po Molbergen,
wizyta u burmistrza w ratuszu, wycieczka rowerowa
na zakupy do miasta „powiatowego" Clopenburga
i rodzinne spotkania przy ognisku, grillu po łą czone ze
wspólnym ś piewaniem piosenek niemieckich
i polskich to kolejne punkty programu, które
pozwoli ł y nam lepiej pozna ć region, ż ycie spo łeczne
i kultur ę tej cz ęś ci Niemiec. Weekend sp ę dzali ś my
z goszcz ą cymi nas rodzinami, które bardzo stara ły si ę
zapewni ć nam kolejne atrakcje, na przyk ł
ad buszowanie po sklepach, wyjazd do Holandii, na mecz do Bremy (Verder!) czy do
parków rozrywki. Nasz niemiecki jest ju ż super! (no, prawie), a wi ę zi umocnione. O to w ła ś nie chodzi
ło!
Z niecierpliwo ś ci ą czekamy na wizyt ę naszych niemieckich kole ż
anek i kolegów w kwietniu 2010 roku w Ka ź mierzu.
Organizatorki: Marta Kaczmarek i Bozena Malinowska

M KiD N

„Kaź mierska biblioteka oknem na świat literatury”
projekt realizowany ze ś rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo

rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym
Jesienią biblioteka realizuje drugi projekt finansowany ze ś
Kullury
y podstawowej, klas III gimnazjum oraz doros łych
i Dziedzictwa
razem zaprosiliś my do udziału w nim uczniów klas VI szko ł
y dwa spotkania z popularnymi pisarzami oraz spektakle teatralne.
Narodowego
czytelników. Dla każdej grupy zaplanowane by ł
żliwił a ciekawe spotkania
Naszym zamierzeniem by ł o by nasza biblioteka stała się oknem na świat literatury, umo
si ę stało. W kaźmierskiej bibliotece go ściliśmy
autorskie, stała się miejscem interesuj ących dyskusji i rozmów. I tak dze
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miejscowych
ciekawe osobowoś ci ze ś wiata literatury, sztuki. Pozyskane pieni ą
kulturalna
placówki.
działalność
znacznie
wzbogacić
ły
sponsorów pozwoli

Wieczór literacki w ka ź mierskiej bibliotece

L_

Wieczór 14 wrześ nia bardzo mile wspominaj ą czytelnicy ka źmierskiej biblioteki.
ęło się —
Już po godzinie 18.00 stopniowo zape łniała się czytelnia. Tu ż po godz. 18.30 rozpocz
spotkanie z Barbarą Kosmowską - autorką popularnych, zw łaszcza wśród pań , powieści.
Pani Barbara pracuje na stanowisku adiunkta Zak ł adu Historii Literatury Romantyzmu
i Pozytywizmu na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w S łupsku.
że
Pisze również powieś ci, w których kre śli polską rzeczywisto ść , problemy, do których mo
bardzo ciep łą,
odnieść się większość czytelników. Na " żywo" pisarka okazała się osobą
cego mówienia. Przy kawie
życzliwą , posiadającą cudowny dar swobodnego i interesuj ą
i ciastkach czytelniczki zadawa ły sporo pytań dotyczących twórczoś ci B. Kosmowskiej, jej
bohaterów. Autorka odpowiada ła na pytania wplataj ąc anegdoty z wł asnego życia. Mimo, że
posłuchać
była to już dość póź na pora, nikomu nie spieszy ło się do domu. Można było
ciekawych historyjek, opinii na temat literatury i jej wp ływu na życie. A na koniec każdy mógł
otrzymać autograf osobistą dedykacj ą pisarki.

Spotkanie gimnazjalistów z pisarką
powieś ci dla dzieci
23 września młodzie ż gimnazjalna klas III uczestniczył a w spotkaniu z autorką
c
niektóre
pozycje
ze
swojego
dorobku
literackiego
ą
Nowak.
Pisarka
prezentuj
Ewą
i młodzieży, terapeutką
wspominała dzieciń stwo i młodość , w których rolę przewodnią grał Jej starszy brat.
a także
W rozmowie z uczniami porusza ł a problemy z jakimi czę sto stykaj ą się mł odzi ludzie. Zdradzał
tajniki tworzenia bohaterów swoich powie ś ci, sposobu ich prezentowania czytelnikom w porównaniu
ła w znanych
z powieściami: Ania z Zielonego Wzgórz, Ogniem i mieczem. Wspólnie z uczniami wyszukiwa
utworach motywy wiod ące: miłość, walka o władzę .

Pojedynek rewolwerowców

owa o Dzikim Zachodzie. Na wprost siebie,
Mrożąca w żył ach krew cisza. Maksymalne skupienie. P łyną sł
ą się, siadają na
odwróceni tyłem stoj ą John i Jim. Nagle w opowiadaniu pada g łoska c, Jim i John zrywaj
ślenie,
krześ le. Kto pierwszy? Kto wygra ł w tym pojedynku nie na prawdziwe rewolwery, ale na my
nie kto inny jak twórca
spostrzegawczo ść i refleks?. Kto sprowokowa ł Jima i Johna?. "Winowajc ą" był
ę
rodziny Ciumków - pisarz, Pawe ł Beręsewicz. To właś nie z tym autorem ksi ążek dla dzieci spotkali si
cenia
anglistą
sewicz
jest
z
wykształ
Berę
Paweł
że
y
podstawowej.
Jako,
uczniowie klas VI szko ł
i tłumaczem, uczestnicy mieli okazj ę wymienić parę zdań w języku
angielskim i sprawdzi ć, która z czynnoś ci jest łatwiejsza tł umaczenie z polskiego na obcy czy odwrotnie. Tekst by ł w języku
grześ kowym: "Jat kat toket spokta tokta, kta matakt ę niktą
z mokta". Chę tni poradzili sobie doskonale z tym zadaniem i uznali,
że łatwiej jest tłumaczyć na język, którym operuje si ę na co dzień,
ich kawą
w naszym przypadku to polski. Pan Ber ęsewicz zaprosił miłośników książek na scenę i częstuj ąc
z nimi na temat swoich ksi ążek,
lub herbatą (korzystaj ą c przy tym z lalczanej zastawy córki) rozmawia ł
c w ten sposób
opowiadaj ąc skąd się wziął pomysł na ich powstanie, zdradzaj ąc niektóre wątki i zachęcają
czasu
na
pytania
uczniów.
Na
niektóre
z
nich
odpowiada ł
również
ło
do ich przeczytania. Nie zabrak
wspomniany
ł
cej
emocji
wzbudzi
Najwię
brzuchu?
czytając fragmenty książ ki: Czy pisarzom burczy w
pojedynek.
solidne fundamenty pod przysz ły
stopnie,ale
e po tobzbudować
y
Z przygod ą za pan brat
zawód, pracę . Lansując takie wartoś ci jak: uczciwość , pomoc
teraz,
nie
jutro,
nie
za
rok
czy
dwa,
O swą przysz łość należy zadbać
niesioną drugiemu czł owiekowi, udowadniał, że można żyć i bawić
ale już od dziś ". To jedno z licznych zdań jakie padły podczas
się życiem - bez alkoholu i pija ń stwa, bez papierosów, narkotyków.
łą
pewnością
spotkania gimnazjalistów z Krzysztofem Petkiem. A z ca
Ogromne zaciekawienie wzbudzi ły jego opowiadania o surwiwalach,
nie było to spotkanie sztywne i nudne. Krzysztofa Fetka obozach przetrwania, kojarzonych cz ęsto z musztrą i dyscyplin ą
dziennikarza i autora powie ś ci sensacyjno-przygodowych dla
wojskową . Nic bardziej mylnego! Podczas takich kilkudniowych lub
młodzieży, można określić jako czł owieka wielu zaj ęć i pasji. To
dwutygodniowych wyjazdów uczestnicy obozu ucz ą się jak przetrwać
dwugodzinne spotkanie udowodni ło, iż jest on pisarzem, który
w trudnych warunkach, jak udzielać pierwszej pomocy i wreszcie jak
potrafi z werwą opowiadać
się obronić przed napastnikiem. Podczas obozów przetrwania
ci,
o
trudnej
o
swojej
twórczoś
Krótka lekcja samoobrony wzbuobowiązuje kilka zasad: szacunek wobec innych, zakaz palenia
pracy
dziennikarza,
obozach
ś
ród
w
żywienie
a
spore
o
dził
papierosów, picia alkoholu, nie mówi ąc o narkotykach. Nie trzeba
uczestników spotkania
przetrwania jakie organizuje,
mieć szczególnej tężyzny fizycznej, nikt nikogo nie zmusza do
nie
wiele
jednocześ
ąc
przemycaj
wykonywania zadań ponad siły, nie trzeba brać udziału w każdych
drych
i
ciekawych
wskamą
zaję ciach. No i wypadał oby przeczytać chociaż jedną książkę
zówek dla mł odego człowieka.
Krzysztofa Petka. Oczywi ście, jak przysta ło na człowieka, który brał
Okazało się, że jego powieści
w szkoleniach antyterudział
nie opieraj ą się na fikcji
rorystycznych i surwiwalu,
literackiej, ale przedstawiaj ą
Krzysztof Patek zaprezentowa ł
prawdziwe wydarzenia i przykilka technik skutecznego
gody autentycznych bohaterów,
uwalniania się od napastnika
często rówieś ników uczestnilub schodzenia z linii jego ciosu.
ków spotkań autorskich. Pisarz
Wywołało to głoś ny aplauz
z
czytelników
żadnemu
mówił o sytuacjach, jakich nie życzy
wśród zebranej młodzieży.
lenia,
samodzielnego
myś
i podkreślał jak ważna jest umiej ętność
Na koniec spotkania autor
śniczym
i stanowczego mówienia s ł owa NIE grupom rówie
życzy ł wszystkim marze ń
ż e spotkanie trwa ło dwie4
namawiaj ącym do czegoś złego, osobom wciągaj ącym do sekt,
niemoż liwych do zrealizowania,
y,. trudno był o rozstać si ę
dilerom narkotykowym. Na pro śbę gimnazjalistów opowiedzia ł
gać
bo
i
w
marzeniach
trzeba
się
zrezy
z pisarzem
trochę o pracy dziennikarza, poszukiwaniu i rzetelnym sprawdzaniu
wysoko.
informacji. Zwrócił uwagę na to jak waż na jest nauka, zdobywanie
wiedzy i umiejętno ści. Warto się uczyć i to nie po to by mie ć dobre
.
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POMPONOWE spotkanie!!!

tworzył a pani Olech.
Zadanie to nawiązywa ło
do książ ki pisarki c)t.:
Pompon w rodzinie
Fisiów. Joanna Olech
napisała również powieść Gdzie diabeł mówi
...do us ł ug. Trzech
uczniów rozwi ązyWa ło
test dotycz ą cy tej
książki. I oczywi ście do
zwycięzcy powędrowa ły
batoniki, pozostali otrzymali takż e na pocieszenie słodkoś ci.
Zainteresowanie wzbudziła książ ka Zoom. Nie ma w niej tekstu, ale są ilustracje,
przedstawiające obrazki od najbli ż szej perspektywy do najdalszej.
Zaczyna się ona wielką czerwoną plamą (okazało się, że jest to
grzebień koguta) a zakończył a na czarnej przestrzeni z ma łą plamką kosmosem z planetą Ziemia. Jak stwierdzi ła Joanna Olech - każdy
może zostać pisarzem. Pisarka wygospodarowa ła również czas by
przy pomocy odpowiedniej ksi ążki z otworami pokazać jak można
rysować postaci. A na koniec spotkania ka żdy mógł otrzymać
autograf ze specjaln ą pieczęcią.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._..
W świecie magii rą k
nie przywodzi na myś l baśni "Brzydkie kaczą tko"? Składaj ące się na
Takie niebanalne przedstawienie, oparte na technice d łoni obejrzeli
spektakl sekwencje by ły zróż nicowane pod wzglę dem dynamiki
uczniowie klas VI szkoty podstawowej oraz m łodzież gimnazjalna.
i stylu gry. Ruchy r ąk aktorów raz były ostre i dynamiczne, ale
Przedstawienie, które rozwija wyobra źnię , oczarowuje, a także
również i łagodne, spowolnione, doskonale oddaj ące poruszające się
momentami relaksuje. W tym spektaklu nie s ą potrzebne s łowa,
ciała, rośliny w
wodzie. Kilka scen
zamiast nich - gesty r ąk, ich
rozbawiło widzów: walka Szóstoklasiś ci przeszli szybki kurs
iluzja d łoni
odpowiedni układ, muzyka,
kota z psem, scena rodzin- ucz ą cy techniki rąk
sprawiały, iż widzowie mogli
nej jazdy samochodem.
poddać się magii sztuki.
Sprawne i plastyczne
Osiem krótkich etiud
ruchy rak wspó łtworzyła
odegranych przez m łodych
równie ż odpowiednia
aktorów krakowskiego Tetru
muzyka, dźwięki.
Figur prezentował o osiem różnych ś wiatów, wszystkie
Spektakl ten to ciekawa
opowiedziane w technice rąk.
alternatywa dla tradyIch pierwowzorów mo żna
cyjnego teatru, a dla
doszukać się i w literaturze.
naszej m ł odzie ży by ł
Bo czyż walka i zamieszanie
również czymś nowym
śród ptaków, pię kny łabędż - i nietuzinkowym.
_._._._._._._._._._._._._._ _ _ _ _._._._ w
Pomponowe spotkanie! A gdzie? A w ka ź mierskiej bibliotece...21
października ...pochmurny dzie ń za oknem, a w sali kinowej
mnóstwo słońca i uś miechu. A to za sprawą zaproszonego gościa Joanny Olech. Tryskaj ąca energią wkroczył a do sali i z miejsca
rozruszał a szóstoklasistów. Najpierw opowiedzia ła co nieco
o Dynastii Mizioł ków, książce która ma na koncie kilka Wyda ń i
została przetłumaczona na kilka j ęzyków (m.in. na koreań ski). Przy
tej okazji uczniowie poznali kilka ciekawostek dotycz ących
twórczoś ci Astrid Lindgren. Ma ło kto wie, że jej powieś ci zostały
przetłumaczone aż na 90 ję zyków, a książ ka o Pippi była początkowo
ocenzurowana. Niektórzy doro śli uważali, ż e nie przystoi by dzieci
czytały o tym jak Pippi śpi w butach na łóżku lub szykuje jedzenie na
podł odze. Joanna Olech przeczytała fragmenty Dynastii Mizio łków
i przeprowadzi ła quiz ze znajomoś ci tej książki. W nagrodę fruwały
cukierki w kierunku tych co poprawnie odpowiedzieli. Na kartce
bristolu pojawił się zabawny człowieczek - efekt odgadni ęcia hasła
kolokwializm, a potem zadanie dla kujonów (a o dziwo, sporo
ochotników się zgłosił o). Ich zdaniem by ł o wskazanie opowiadania,
spoś ród trzech przeczytanych przez autork ę z książki Trudne
słówka..., w którym prawid łowo użyto okreś lenia infantylny. Kolejna
grupka wybrańców (tym razem zgł osiły sie kł amczuchy) stworzyła
historyjki o trzech smokach - weso łym, smutnym i wściekłym. Każdy
uczestnik na gorąco wymyślał historyjkę , a w tym czasie ilustracje

Czy pisarzom burczy w brzuchu?
Czy pisarzom burczy w brzuchu, co pan robi, kiedy pana dzieci s ą niegrzeczne, czy pana dzieci pomagaj
w pisaniu książek? Mię dzy innymi na takie pytania odpowiada ł uczniom szkoły podstawowej w Gajuą
Wielkim Pawe ł Beręsewicz. Korzystając z okazji, że gościliś my w Kazmierzu tego pisarza, zaprosili
śmy go
takż e do Gaju Wielkiego. Dzieci nie tylko dowiedzia ły się trochę na temat książ ek zaproszonego go
ścia,
pobawiły się w tł umacza, ale także dowiedziały się co robić podczas długiej wę
drówki w górach, by nie
bolały nogi. Nic prostszego - s łuchać ciekawych opowiadań dorosłych. W ten
oto sposób powsta ły
opowiastki wzmacniaj ące do książki: Żeby nóżki chciały iść. Pan Paweł opowiadał je swoim dzieciom
podczas górskich wę drówek.

Projekt: „I kino mo że być teatrem" wspó ł finansowany przez Samorz ą
d Województwa
Wielkopolskiego. Kto si ę boi czarnego luda? - słów kilka o spektaklu
Ostatnia sobota wrze śnia, peł na sala kinowa i jeden aktor przy stole, z niepozorn ą, zniszczoną walizką
. Mowa o spektaklu Kto
się boi czarnego luda. Tym razem aktor nie wyst ępował na scenie, ale przed nią , prawie wś
ród widzów. Nie był to łatwy spektakl,
raczej dla starszych dzieci i to w kameralnych warunkach. Zosta ł on dostrzeżony przez jury Mię dzynarodowego Festiwalu
Solistów Lalkarzy w Łodzi w 2009 r. i wyróż niony. Poprzez prostą historyjkę aktor opowiadał o dziecięcych
strachach. Uświadomi ł jak wygląda ś wiat dziecka widziany z perspektywy ciemnego pokoju. Cienie rosn lękach, obawach i
ące do olbrzymich
rozmiarów, przerażaj ące szmery i głosy... Wyobraźnia dziecię ca nie zna wówczas granic. Okazuje si
ę,
Spektakl ciekawy, szkoda tylko, że niektórzy widzowie i to niekoniecznie ci, mali zapominaj ąże jednak ten strach można pokonać .
o takich elementarnych zasadach
obowiązują cych w teatrze: wyłą czony telefon komórkowy, wyprowadzenie dziecka do toalety przed spektaklem,
a nie podczas przedstawienia.
Po spektaklu zosta ł ogłoszony wynik konkursu plastycznego: Kino teatrem - najciekawsze przedstawienie
i wręczone nagrody.
Za najładniejsze prace jury nagrodzi ło: Dominikę Grabarczyk, Zosię Frąckowiak, Kingę Kupś
, Piotra Lisa, Bartosza Stefa ńskiego oraz Olka
Styka.

Ś wiat jest wielki, a na świecie same Felki

W sobotnie popo łudnie (24 paź dziernika) mi łoś nicy teatru obejrzeli kolejny spektakl. Tym razem przyjecha
ł do nas aktor Teatru Lalek
"Banialuka" z Bielsko-Białej - Władysł aw Aniszewski. Przywióz ł ze sobą kolegę - przesympatycznego Felka, który
ju ż na samym początku
gdzieś się zawieruszył. Na hasło "Felek! Felek! Czy widzieli ście Felka, może schował
się pod fotelami?" widzowie zerkali pos łusznie pod fotele.
W końcu Felek odnalazł się i spektakl nabrał rozpędu. Felek okazał się barwną lalką
o przesympatycznym pyszczku. Dialog aktora i jego
kompana bawił i rozweselał . Od czasu do czasu do tych
rozmów włączał a się i publiczno ść. Przy pomocy jednej
lalki, kraciastej walizki i dwóch p łaskich lalek (a właś ciwie
tylko gł ów) aktor opowiada ł historyjki o kurczaku,
jabłkach i robaczku, który mia ł chęć na befsztyka, o królu
maj ą cym apetyt na chleb z mas łem. Widowania
dopowiadała zakończenia: "a do lodów są wa-Felki, a na
nogach panto-Felki" . Publiczno ść nuciła również refren
piosenki: "Felek i ja, Felek i ja - dobry druh, najmilszy
brat". Tak jak gwał townie Felek pojawi ł się na
przedstawieniu, tak znienacka znikn ął. Kto wie, może
nadal dzieci zerkaj ą ciekawie w k ąty i szukaj ą Felka?
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Ogromny sukces!
Podczas sztafetowych mistrzostw powiatu w biegach na prze łaj, które odbyły się
łach, Szko ł a Podstawowa
12 paź dziernika 2009 r. na stadionie w Szamotu c nieznacznie dru żynie
ą
ustępuj
II
miejsce
a
historyczne
zajęł
w Kaźmierzu
ł Chmal i Sebastian
z Dusznik. W sk ł adzie naszego zespo łu wystą pili: Rafa
Przybylski (6a), Weronika Wieczorek i Estera Czachowicz (6b), Sebastian
Lachowicz (6c), Katarzyna Hamrol (5a), Micha ł Kozł owski (5b), Katarzyna Robak
i Patryk Szynwelski (5c), Klaudia Kaczmarek (4a) oraz Zofia Fr ąckowiak i Adrian
przygotowali
Barań ski (4b). Naszych zawodników do zawodów doskonale
dowicz i p. Zbigniew
opiekunowie UKS „Sokó ł" Kaź mierz: p. Małgorzata Szagż
Filipiak.

_.._.._.._.. ___
„SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2009"
W KAŹ MIERSKIM GIMNAZJUM
Coroczna akcja „Sprz ą tania" poza wymiern ą ilością zebranych
ść
ś mieci ma przede wszystkim na celu kszta łtować świadomo
aszcza
na
poziomie
lokalnym.
zwł
ństwa
ekologiczn ą społecze
W tym roku nasi gimnazjali ś ci z klas I i II sprz ą tali las. Natomiast
uczniowie klas III porz ą dkowali teren wokó ł nowo
wybudowanego kompleksu boisk sportowych „Orlik" przy
Gimnazjum w Ka źmierzu.
cel
Wielkie porządkowanie poprzedzi ł krótki apel, a jego g łówny ć
pomaga
ży
e
„Ziemi
nale
ż
ży,
łodzie
wiadomienie
m
to uś
codziennie" w ramach Kampanii na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju. Poinformowano uczniów o dzia łaniach ekologicznych
np.
jakie będ ą prowadzone na terenie szko ły i środowiska
segregacja odpadów, zbiórka makulatury, wyjazdy i kampanie
edukacyjne itp. oraz przebiegu tegorocznego porządkowania.
, w której
Każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma ł lnianą torbę
będzie mógł przechowywa ć w szatni obuwie zmienne. Torby

zostały zakupione
z pienię dzy pochodzą cych ze
zbiórki makulatury. Po wyt ężonej pracy spożyliśmy zasłużony
posił ek (ufundowany przez Urz ąd
Gminy w Ka źmierzu) - kromki
chleba i kieł baski
pieczone nad
ogniskiem.
Zebrane i posegregowane odpady wywióz ł ZUK z Ka źmierza.
Nasze dzia łania nie by łyby moż liwe, gdyby nie wsparcie
finansowe Wójta Gminy Ka ź mierz za co serdecznie dzi ękujemy.

W rytmie hip hop
-

Organizator „Sprz ą tania" w Gimnazjum
B. Malinowska (nauczyciel biologii)

oceniało profesjonalne jury. Spo ś ród 6 solistów, w swojej grupie
wiekowej, Agnieszka zaj ęł a I miejsce i stan ęła na najwy ższym
ę
podium. Otrzymała duży aplauz publiczno ś ci oraz statuetk
IV
ęła
Wiktorii,
która
zaj
również
się
żą
i dyplom. Gratulacje nale
miejce. Obydwie dziewczynki ta ńczą w szkolnym zespole
„Biedroneczki". GRATULUJEMY

Uczennice Szko ły Podstawowej w Kaźmierzu AGNIESZKA
ły
TECŁAW z kl. IV b i WIKTORIA STROSIN z kl. III b uczestniczy
ca
Solo
i
Formacji
Tanecznych
pod
w Powiatowym Turnieju Ta ń
który
hasłem: „Każdy może tańczyć w rytmie hip - hop", cych
ńczą
24.
10.
2009
r
w
Biezdrowie.
Ta
odbył się w sobotę
Zachowaj Trze ź wy Umysł 2009
w konkursach plastycznych. Po świę camy również czas na
udział
Szkoła Podstawowa w Kaź mierzu po raz kolejny wzi ęła
omówienie materia łu z rodzicami i przeprowadzenie dyskusji
w ogólnopolskiej kampanii „Trze źwy Umysł ". Koordynatorem
o tym, co doro śli mogą zrobić , by uchroni ć dziecko przed
się
kampanii była Małgorzata Szagżdowicz. W przygotowania byli
niebezpiecze ń stwami. Ka ż dy cel kampanii ko ńczył
ła
zaangaż owani wszyscy nauczyciele i uczniowie. Szko
konkursem, w którym dzieci Szko ły Podstawowej w Ka źmierzu
zorganizowała imprezę sportową , w ramach kampanii pedagog
bardzo chętnie biorą udział .
wiele pożytku
szklony przeprowadzi ła zaję cia na temat zagro żeń jakie niosą za
Zyczę wszystkim, aby udzia ł w kampanii przyniós ł
Przy
sobą nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu i inne u żywki.
i zadowolenia. Wierz ę , ż e wspólne działania na rzecz odci ągania
okazji tematu o zagro ż eniach nauczyciele przeprowadzili
mł odych ludzi od u żywek przyniesie spodziewane efekty. dowicz
pogadanki jak zdrowo i po żytecznie spę dzać czas wolny.
Koordynator kampanii - Ma łgorzata Szagż
W trakcie realizacji projektu dzieci i m łodzież uczestniczy ły

PAPIEŻ , KTÓRY POZOSTAŁ CZŁ OWIEKIEM
nad .Kaplic ą Sykstyńską okoł o godziny 18.00
Biały dym zwiastuj ący wybór papie ża pojawi ł się
ł Karol Wojtył a wysłuchał pytania zadanego mu
16 października 1978 roku. W tym samym czasie kardyna
Odpowiedzia ł : W posłuszeń stwie wiary
przez kardyna ła prowadzącego konklawe o to, czy przyjmuje wybór.ścioła
- ś wiadom wszelkich trudno ści c
Matce
Chrystusa
i
Ko
ą
wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzaj
Świę tego Piotra i przemówi ł do
na
balkon
Bazyliki
wyszedł
przyjmuj ę . Po godzinie 19.00 nowy Papie ż kowicie nieznany. W tym roku obchodzimy ju ż 31 rocznicę
wiwatuj ącego tłumu, któremu by ł niemal cał
od 4 lat, jednak nadal jest obecny w naszych
tego cudownego wydarzenia. Papie ż Jan Paweł II nie żyje już
niego dała się poznać na całym świecie.
do
bliź
łość
sercach. Jego niezwykł a charyzma, spokój i mi
a II, uczniowie, dzieci z oddzia łu przedszkolnego wraz
Pamiętając 27 lat pontyfikatu Jana Paw ł
aby
Szkoty
Podstawowej
w Gaju Wielkim, wybrali si ę pod pomnik Ojca Świę tego,
z nauczycielami i obs ługą
pomodlić się o szybką Jego beatyfikacj ę .
Danuta Ł uczak - Szko ł a Podstawowa w Gaju Wielkim

- • - •
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WYJĄTKOWY DZIEŃ
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ą ważne
W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali i zajmuj owanie
miejsce. To ich autorytet, wiedza, umiej ętnoś ci, zaangaż
kolejnych
i poświ ęcenie maj ą znaczący wpływ na wykszta łcenie
pokoleń Polaków. To pod m ądrym okiem nauczycieli uczniowie
zdobywaj ą wiedzę , rozwijaj ą swoje zainteresowania, uzdolnienia,ą
podejmują czę sto decyzje o wyborze dalszej nauki i planuj
dorosłe życie. Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie i dzieci
z oddziału przedszkolnego ze Szko ły Podstawowej w Gaju
Wielkim, chc ąc okazać wdzięczno ść swoim nauczycielom,
przygotowali krótki program artystyczny. Nauczyciele
i pracownicy szko ły z durn ą i radością przyglądali się występom
dzieci. Od wielu lat tradycj ą naszej szko ły jest to, że 14
dzień października pierwszoklasi ści maj ą swój wyj ątkowy

_••

-• -•• ••

-••

••

•• •• • -•• - •

- • - .• - • - -•• ^

.• ••

- • - •
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Pasowanie. Przygotowania do tego wa ż nego wydarzenia trwały
kilka tygodni. Dzieci uczy ły się wierszy, piosenek, ta ńców.
Zadania, które przygotowa ły starsze klasy by ły małą tajemnicą.
lubowania,
Po pomyś lnym przej ś ciu wszystkich prób i z łożeniu ś
Pani Dyrektor dokona ł a uroczystego pasowania dzieci z klasy
I na uczniów Szko ł y Podstawowej w Gaju Wielkim.
Pierwszoklasi ś ci z tej okazji otrzymali życzenia i prezenty od
Samorządu Uczniowskiego, rodziców, wychowawczyni, Grona
Pedagogicznego oraz Banku Spó ł dzielczego w Dusznikach. Po
stunek.
uroczysto ś ciach wszyscy udali si ę na pocz ę
Nauczycielom życzymy zadowolenia i spe ł nienia w pracy
zawodowej, a pierwszoklasistom rado ści ze zdobywania wiedzy
i poznawania świata.
Danuta Łuczak - Szko ła Podstawowa w Gaju Wielkim

Obserwator KA ŹMIERSKI

11

INTEGRACYJNO-ROZRYWKOWE SPOTKANIE OSÓB NIEPE Ł NOSPRAWNYCH
POD NAZWĄ „NIEPE Ł NO-SPRAWNI KA Ź
MIERZ 2009"
20.paź dziernika w ka ź mierskim GOKu odby ło
si ę
spotkanie integracyjno-rozrywkowe dla osób
niepe ł nosprawnych, zamieszkuj ą cych nasz
ą gmin ę .
Organizatorom spotkania, czyli Gminnemu O ś rodkowi
Pomocy Spo ł ecznej oraz Gminnemu O ś
rodkowi Kultury
w Ka ź mierzu, zale ż a ł o na integracji osób
niepe ł nosprawnych.
Zaproszonych zosta ł 75 losowo wybranych osób
niepe ł nosprawnych. Dzi ę ki uprzejmo ś ci Zak
ładu Us ług
Komunalnych osoby spoza Ka ź mierza, nie posiadaj ą ce
wł asnego ś rodka transportu, zosta ł
y przywiezione
na spotkanie, a po jego zako ń czeniu zosta ł y
odtransportowane do swoich domów.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. osi ągnię
cia
niepe ł nosprawnych: Michał a Wypycha
oraz Piotra
Truszkowskiego w pi ł ce siatkowej. Ponadto podczas
spotkania Remigiusz Kaczmarek przeprowadzi ł rozmowę
z Piotrem Truszkowskim, uczestnikiem wyprawy
organizowanej przez Fundacj ę Anny Dymn ęj, który na
wózku dotarł niemalż e na sam szczyt Kilimand ż
aro. Film

poświę cony ekspedycji dotycz ą cej zdobycia tego górskiego
szczytu w Afryce, zosta ł wyemitowany uczestnikom
spotkania. Wyst ępującego w nim Piotra Truszkowskiego na
swoim wózku inwalidzkim, mo ż na również obejrzeć
w internecie pod tym adresem:
http://vimeo.com/4488621

Spotkanie mia ł o m.in. posł użyć celom informacyjnoedukacyjnym. Rozmawiano o mo żliwoś ciach ułatwienia
funkcjonowania niepe ł nosprawnym zarówno w ich
rodzinnym, jak i spo łecznym ś rodowisku. Przy tej okazji
poruszono równie ż kwestię związaną z różnymi formami
spę dzania wolnego czasu osób niepe ł nosprawnych
i rozwijania ich zainteresowa ń .

NIEPEŁ NOSPRAWNI ZE SWOIMI OSI ĄGNIĘ CIAMI
PRZYWITANIE GO ŚCI
Na zdj ę ciu od lewej: Piotr Pospieszny - dyrektor
Gminnego Oś rodka Kultury,
Barbara Armon - kierownik
Gminnego Oś rodka Pomocy Spo łecznej,
Wiesław Włodarczak - wójt gminy Ka źmierz.
Do szukania swojej pasji zach ęcał również Tomasz
Grze ś kowiak, który zaprezentowa ł swoj ą
wystawę
dzwonków i dzwoneczków, pozyskanych z ró ż nych ciekawych

Wś ród zaproszonych osób byli również Piotr Truszkowski
(na zdję ciu), zdobywca pi ęciotysi ę cznika Kilimand żaro,
oraz Michał Wypych, będ ący czołowym zawodnikiem
reprezentacji Polski w pi ł ce siatkowej.

miejsc Polski i ś wiata. Przez 12 lat uda ło mu się zgromadzić
ponad 120 dzwonków m.in. z Rumunii, Czech, Majorki,
a nawet z Chin.

ZBIERANIE DZWONECZKÓW MO ŻE BYĆ PASJĄ
Tomasz Grze ś kowiak od 12 lat zbiera dzwoneczki z ró żnych
miejsc. Od 1997 roku zebra ł ich już ponad 120 sztuk
i z większą ich częścią przyjechał na spotkanie, by zach
ęcić
innych do szukania swojego hobby.
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W spotkaniu wzię li udział również przedstawiciele
Ś rodowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach (powiat
jarociń sld), którzy przyjechali wraz z wykonanymi przez
niepeł nosprawnych wyrobami artystycznymi.
Firma Euromed, Justyna Zuberek oraz Maciej Tomaszewski,
zaprezentowali pokaz sprz ę tu rehabilitacyjnego i jego
zastosowanie w codziennym życiu. Osoby chę tne mogły

wypróbować sprzęt.
Krzysztof Uryzaj z szamotulskiego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie na forum publicznym przedstawi ł kwestie
związane z uprawnieniami osób niepe łnosprawnych.
Opracował : Adam Gokbiewski

Gminny O środek Pomocy Spo łecznej w Kaźmierzu oraz Gminny O ś rodek Kultury serdecznie dzi
oraz wolontariuszom za ich wk ład i poświęcenie:

ękuj ą sponsorom

rednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
• Pań stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe ł nosprawnych - za po ś
Rodzinie w Szamotu łach
• Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., Swadzim
• Sklep medyczno-rehabilitacyjny Euromed, Pozna ń
• Gminna Spó łdzielnia „S.Ch." w Ka źmierzu
• Firma Michał owski - Henryk Michałowski, Pniewy
• Gospodarstwo Ogrodnicze Jerzy Karwan, Gaj Wielki
• Krzysztof Ossowski - kwiaciarnia, Ka źmierz
• Karolina Piechota - kwiaciarnia, Ka źmierz
• RE/ MAX Grupa Nieruchomo ści, Poznań
• Farutex Sp. z o.o. Oddzia ł Poznań
• Igor Grzeszczuk PROFIT SERVICE Plewiska k/ Poznania
• Urząd Gminy w Kaźmierzu
• Dyrektor oraz pracownicy Zak ładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu
• Harcerze 65 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego - Gimnazjum w Kaźmierzu
• Dramers Hurt Sp. z o.o., Lubo ń
• Hurtownia Papiernicza Kram, Obrzycko
oraz
Remigiusz Kaczmarek, Ilona Kolanek, Gra żyna Krawczak, Aleksandra Szopa, Patrycja No żyska, Barbara Soba ńska,
Dana Kaszuba, Agnieszka Dorosz, Marcin Golon, Janina Szymczak, Grzegorz Skabara, Andrzej Nowacki,
Paweł Szymański.

Pasowanie na przedszkolaka.
ŚLUBUJE
- DOBRYM BYĆ POLAKIEM,
- EUROPEJSKIM PRZEDSZKOLAKIEM,
- ZAWSZE DZIELNYM, UŚMIECHNIĘ TYM.
- BĘDĘ SŁUCHAŁ SWOJE PANIE,
- ZAWSZE JADŁ CALE ŚNIADANIE.
- PRZYJACIELEM BĘDĘ DLA ROŚLIN I ZWIERZĄ T,
- ZAWSZE BĘDĘ DOBRYM KOLEGĄ,
- BĘDĘ GRZECZNIE SIĘ BAWIĆ I PILNIE SIĘ UCZYĆ,
ŻEBY MAMY I TATY NIGDY NIE ZASMUCI Ć.

Dnia 28. X. 2009 grupa dzieci 3- letnich - „Wiewiórki" zorganizowa ł a w przedszkolu im. Krasnala Hałabały swoj ą,
dzieci przygotowywały się
długo oczekiwaną uroczystość . Do tej ważnej w życiu każdego, mał ego przedszkolaka uroczysto ści
przyrodniczy oraz chodzi ć po
już od pierwszych dni wrze śnia. Uczyły się piosenek, rozpoznawać kolory, segregować materiał
wiedzą i umiej ętnościami
ławeczce, utrzymuj ąc jednocze śnie równowagę . Podczas uroczysto ści dzieci mogły wykazać się
z plusem.
zdobytymi przed spor ą grupą zaproszonych rodziców. Egzamin ten maluchy zda ły na piątkę , a może nawet na piątkę
który
dokonał
ły,
Krasnala
Hałaba
ścia
odwiedziny
niespodziewanego
go
ły
się
Wielkim przeżyciem dla „wiewióreczek" okaza
ą, drobne
osobiś cie aktu pasowania. Na zako ńczenie uroczystoś ci dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale z wiewiórk
upominki oraz słodycze.

Wychowawca grupy serdecznie dzi ę kuje pani: Elwirze Fronczak za wcielenie się w rolę Hałabały oraz paniom: K. Ziemniewskiej
i J. Radziewicz za pomoc w organizacji uroczysto ści.

I.P.

Jesienny balik
W dniu 08-10-2009r. w Przedszkolu im. Krasnala Ha łabały
w Kaź mierzu odbył się uroczysty bal, w grupie „Je żyków "- dzieci 3 - 4
letnich na cześć Pani Jesieni.
Dzieci przywitały dostojnego gościa odświę tnymi strojami, i popisem
swoich umiej ętności.
Zaśpiewały piosenki o tematyce jesiennej, zaprezentowa ły swoje
umiej ętnoś ci plastyczne (rysowanie warzyw z zawi ązanymi oczami).
Potrafiły odgadnąć zagadki jakie Pani Jesień dla nich przygotowała.
Na balu tak, jak to powinno by ć nie zabrakło również wesołej
muzyczki i popisów umiej ętności tanecznych. Było także słodkie co
nieco oraz cieplutkie gofry z bit ą śmietaną lub dżemem
truskawkowym, jak kto wolał . Wszyscy się wesoło bawili , a na koniec
znów na bal, w przyszłym roku Panią Jesień zaprosili.
Katarzyna Subsar
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WSPOMNIJMY
MIESZKA Ń CÓW GMINY KAŹ MIERZ
ZMARŁYCH W HITLEROWSKICH WI Ę ZIENIACH I OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
Józef Obst urodzony 22.11.1887 r.
Mieszkaniec Kaź mierza.
Aresztowany przez hitlerowców 23.10.1939 r.
za wypowiedziane słowa: „Niemcy długo w Polsce nie będą ".
Został zabrany do Szamotu ł. Zginął w listopadzie 1939 r.

Jan Myszkowski

Mieszkaniec Kaź mierza.
Aresztowany przez Niemców 14.05.1940 r. za sprawy polityczne.
Wię ziony we Wronkach, Poznaniu oraz hitlerowskich obozach
koncentracyjnych: Dachau i Mauthausen, gdzie zmar ł 25.06.1941 r.

Stefan Kalicki urodzony 29.08.1895 r.
Mieszkaniec Kaźmierza.
Aresztowany 17.11.1940 r. przez Niemców za posiadanie broni.
Zamordowany 04.03.1941 r. w wi ęzieniu przy ulicy M łyńskiej w Poznaniu.
AKH. Lista Strat Biologicznych Spo łeczeń stwa Polskiego
na terenie Poznania w latach 1939-1945. Teczka sygn. III-205. USC Pozna ń P-983

Antoni Spycha ł a urodzony 30.05.1896 r.
Mieszkaniec Kaźmierza.
Więziony w Ostrowie. Zmar ł 02.09.1942 r. w hitlerowskim obozie pracy Wiesenhof
i tam został pochowany.

Feliks Nowicki urodzony 11.10.1905 r.
Aresztowany przez Niemców 07.05.1939 r. jako zak ładnik.
Zginął w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen.

Opracowa ł mjr rez. Franciszek Jasku ła w 1972r. i przekaza ł do Izby Pamię ci Szko ły Podstawowej w Ka
ź mierzu.
/4
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Leon Koralewski urodzony 06.03.1885 r.
Mieszkaniec Kaźmierza. Przypadkowo aresztowany przez Niemców
02.12.1939 r. w Poznaniu. Wi ęziony w Forcie VII do 06.02.1940 r.
Po odmowie podpisania listy Volksdeutsch przewieziony
do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen,
gdzie zmarł 04.02.1941r. Zwłoki zostały spalone w krematorium, Gusen.
Urnę z prochami przesł ano rodzinie przebywaj ącej na wysiedleniu
w Ję drzejowie (Generalne Gubernatorstwo).
Po powrocie do Kaźmierza w 1945 r. została złożona na miejscowym cmentarzu.

Opracował a Leonarda Chudzichowska (córka) w 1973 r. i przekaza ła do Izby Pami ę ci Szko ły Podstawowej w Ka ź mierzu.

Franciszek Ćwiertnia urodzony 14.08.1896 r.
Mieszkaniec Nowej Wsi k/Kaź mierza .
Aresztowany przez Niemców 15.05.1940 r. jako powstaniec.
Wię ziony we Wronkach, Poznaniu oraz w hitlerowskich obozach
koncentracyjnych: Dachau i Mauthausen, gdzie zmarł 06.02.1941 r.

Antoni Andrzejewski
Aresztowany 12.11.1939r.
Podejrzany o kradzież . Miejsce nieznane.
Brak wiadomo ści.
Józef Stypiński
Aresztowany 10.05.1940r. za kupno żyta.
Więziony we Wronkach.
Zmarł 14.12.1940r.

Jan Śniadecki
Aresztowany 27.03.1940r.- politycznie.
Więziony w Roseberg.
Brak wiadomo ści.

Czesław Sobiesierski
Aresztowany 20.06.1940r.- politycznie.
Więziony w Rawiczu.
Zmarł 07.10.1942r.

Stanisław Fitzner
Aresztowany 18.08.1940r.- jako
powstaniec. Więziony w Szamotu łach
i w Niemczech. Brak wiadomości.

Walenty Różalski
Aresztowany w 1940r. za szpiegostwo
na rzecz Polski. Wię ziony we Wronkach.
Zmarł w 1943r.

Władysław Nowicki
Aresztowany 04.03.1944r.- politycznie.
Więziony w Żabikowie i Grossrosen.
Brak wiadomo ści.

Władysław Werner
Aresztowany 06.01.1942r. za słowa: „Niech żyje Polska".
Więziony w Szamotułach, Poznaniu,
Wronkach i O święcimiu.
Zamordowany 20.04.1944r.

Walenty Jarczak
Aresztowany 03.12.1944r.- politycznie.
Więziony w Żabikowie.
Brak wiadomo ści.

Edward Przybył
Aresztowany 06.04.1942r.- politycznie.
Więziony we Wronkach,
gdzie zmarł 25.01.1943r.

Józef Jarczak
Aresztowany 03.12.1944r.- politycznie.
Więziony w Żabikowie.
Brak wiadomo ści.

Andrzej Trepka
Aresztowany 15.09.1939r.
oskarżony przez Niemców.
Prusy Wsch. Stalag IA - brak wiadomo ści.

Antoni Szyjka
Aresztowany 03.12.1944r.- politycznie.
Więziony w Żabikowie.
Brak wiadomo ści.

Opracowała 20.10.2009r. Urszula Kowzan
wykorzystuj ąc źródło: Ziemia szamotulska w walce, cierpieniu i wolnoś ci (1 IX 1939 - 27 I 1945).
Praca zbiorowa pod redakcją W. Próchnickiego. Szamotu ły 1946, s.51-53.
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PO ŻEGNALI Ś MY Ś .P. WŁADYS ŁAWA GRZYBKA
Stajemy nad mogiłą Członka Kaźmierskiego Ko ła Zwiazku Kombatantów Rzeczypo śpolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Świętej Pamięci Władysława Grzybka, który w wieku
85 lat, dnia 2 października 2009 roku zako ńczył swoją ziemską pielgrzymkę . Ś .P. Władysław
Grzybek od najm łodszych lat włączył się do walki o niepodległość ojczyzny. Od 1942 do
listopada 1944 roku walczy ł w ruchu oporu AK, jako informator w różnych oddziałach
partyzanckich.
1 grudnia 1944 roku ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej, gdzie zosta ł wcielony do
samodzielnej Jednostki Ochrony Sztabu II Armii W.P. na stanowisko strzelca. Nast ępnie
walczył pod dowództwem generał Karola Ś wierczewskiego przy forsowaniu Odry i Nysy oraz nad
Bałtykiem do zakończenia działań wojennych.
28 maja 1945 roku - po zako ńczeniu wojny został skierowany do Poznania celem odbycia dalszej
służ by wojskowej. 20 lipca 1945 roku został skierowany do szpitala Okręgowego w Poznaniu na
leczenie. 24 stycznia 1946 roku zwolniony od rezerwy na podstawie orzeczenia komisji
Lekarskiej.
Za udział w H wojnie światowej został odznaczony wieloma odznaczeniami.
Po powrocie z wojny podj ął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kaźmierzu Zakład Rolny
w Gorszewicach. Pracował tam do przej ścia na emeryturę .
CZE ŚĆ JEGO PAMI ĘCI !

KS. PROBOSZCZOWI,
KS. WIKARIUSZOWI Z KO Ś CIOŁA
PARAFIALNEGO W KAŹ MIERZU,
RODZINIE, S ĄSIADOM, KOLEGOM,
ZNAJOMYM
ZA OFIAROWANE MSZE ŚW. KOMUNIE Ś W.
KWIATY ORAZ ODPROWADZENIE
NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
NASZEGO DROGIEGO ZMAR Ł EGO

UWAGA !!!
Policjanci z Posterunku Policji w Ka ź mierzu
dost ę pni s ą pod numerami telefonów:
- 061 29 31 360
- 061 29 31 361 - kierownik PP Kaźmierz
- 061 29 31 362 - dzielnicowi
-061 29 31 365 - fax

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
tel. 507 320 397

Ś tP MARIANA WASIELEWSKIEGO
SERDECZNE PODZI Ę KOWANIA SK Ł ADA
Ż ONA Z RODZIN Ą

r

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
CCRPZM nr 292
Lista Ministra Infrastruktury nr RS 001021
WYCENY - EKSPERTYZY
tel. 0603 849 073

Studio Fotografii Cyfrowej JOANNA
Usługi fotograficzne, ksero, laminowanie
oraz bindowanie dokumentów
Zapraszamy
od poniedzia łku do pi ą tku w godz 9 -17
w sobot ę 10 -12
Kaź mierz - ul. Rynek 5 - Pawilon
tel. M -29-18-001
fotostudiojoanna.pl

„Obserwator Każmierski"
jest bezpłatnym biuletynem informacyjnym
Rady i Wójta Gminy Ka źmierz.
Redaguje Janusz St ró żyk.
tel. 061/29 18 065, fax 061/29 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwator@kazmierz.pl

Nak ład: 2 000 egzemplarzy
Numer zamkni ęto: 11 listopada 2009 r.
Skład i druk: „HEMIGRAF" tel./fax (061) 8 307 849
60-418 Pozna ń , ul. Pużaka 3 (Swierczewo)
Zapraszamy i zachęcamy do współredagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

1 listopada 2009 roku
„Ojczyzna, to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć , tracą życie" - te słowa Cypriana

Kamila Norwida bliskie są uczniom Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Ka źmierzu, wśród
których tradycją stało się dbanie o zbiorową mogiłę Polaków pomordowanych przez
hitlerowców w lesie bytyńskim. Gimnazjaliści przez dwa tygodnie zbierali znicze,
wiązanki, które następnie złożyli na tym największym w naszym regionie Miejscu Pami ęci
Narodowej, na grobach powstańców wielkopolskich i zmar łych nauczycieli. Podczas mszy
na parafialnym cmentarzu harcerze pe łnili wartę i zbierali pieniądze na mogi łę . Obchody
dnia Wszystkich Świętych ugruntowały w naszych uczniach przekonanie, że są częścią
Małej Ojczyzny, w której cmentarz i groby łączą nie tylko teraźniejszość z przeszłością, ale
przede wszystkim ludzi. W śród naszej społeczności o zapaleniu zniczy, z łożeniu kwiatów
na zbiorowej mogile i modlitwie za pomordowanych pamię tało naprawdę wielu: byli wśród
nich między innymi kaź mierscy przedszkolacy, uczniowie Szko ły Podstawowej,
Gimnazjum, ich rodzice, nauczyciele oraz kombatanci. Do z łożenia daniny na mogiłę ofiar
II wojny światowej zach ęcali nasi duchowni - ksi ądz proboszcz i ksiądz wikary. Zbrodnia
hitlerowska, dokonana lesie byty ńskim w listopadzie 1939 roku, pozostawi ła trwały ślad
w historii naszej gminy. Miejmy nadziej ę , że miejsce, w którym spoczę li pomordowani Polacy pozostanie na zawsze miejscem godnego
spoczynku.

Sylwia Zagórska
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ły
XII Harcerska Gra Specjalno ś ciowa Hufca ZHP Szamotu
ł ównym celem by ł o uczczenie 70-rocznicy wybuchu II
W dniu 16.10 o godz. 19:00 w Mokrzu rozpocz ęła się Gra Nocna, której g ła jako pierwsza, bowiem byli ś my patrolem wiekowo
wyruszy
trasę
ą
wojny ś wiatowej. Nasza dru żyna na blisko 18-kilometrow
startową z Nr. 1. Wymarsz z miejsca startu
odszym
i
potraktowano
nas
ulgowo
(bez
losowania)"
otrzymali śmy kartę
najmł
y
dopiero
o
godz.
20:30.
ł
odbywał się co 10 min. dlatego ostatnie patrole wychodzi
trasy marszu z 9 punktami kontrolnymi oraz 3 do
o naniesienie na swoj ą mapę
Na starcie obowi ązkiem każdej dru żyny był
odszukania na trasie. Na punktach kontrolnych harcerze mieli do wykonania m. in.:
- udzielanie pierwszej pomocy - pokaz z komentarzem,
czenie (naprawa) dwóch telefonów, rozszyfrowanie kodu alfabetem morsa,
- łączno ść - podłą
a nastę pnie telefoniczne przes łanie go do patrolu,
- znajomo ść faktów z II wojny ś

wiatowej (nazwiska, dywizje, daty, miejsca),

- uratowanie spadochroniarza zawieszonego na drzewie i transport na noszach,
ł ego patrolu,
- zbudowanie mostu na rzece i przej ś cie przez ten most ca
- przeprowadzenie 5 żoł nierzy przez kana ły,
- odszukanie latarkami samolotów i ich zestrzelenie - ilo ść naboi zależała od iloś

ci odnalezionych na trasie symboli,

- saperka - wyszukiwanie min wykrywaczem metali,
- strzelanie z broni krótkiej do tarczy olimpijki.
ę wcześ niej i już
pnego dnia ok. godz. 4:00 (dotarcie ostatnich patroli) w Chojnie. My dotarli śmy na met
o
wiele
atrakcji
a emocje
Gra zakoń czyła się nastę
ł
ługo w pami ęci, poniewa ż na trasie czeka
o godz. 1:30 jedli śmy ciepły obiadek. Gra Nocna pozostanie d
nych ciemno ś ciach Puszczy Noteckiej.
były tym wię ksze, że wszystko odbywa ło się w zupeł
a
pwd.
Anna
Kubiak.
ł
Opiekunem patrolu by
_ ._.._.._ ._.._.._.._.._.._.._.._.._. _.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..
wsi. Wszyscy otrzymali r ę kawiczki i worki na śmieci.
DBAMY O NASZA PLANET Ę
Dzieci dzielnie maszerowa ły zapeł niaj ąc worki odpadami.
ść
Jest coraz mniej ś mieci, co oznacza, że nasza świadomo
dzynarodowa
kampania
nie,
a
zatem
cel
tej
kampanii
w
Gaju
Wielkim
ę
ekologiczna ro ś
"Sprzątanie świata" to mi
śnia.
odbywaj ąca się na całym świecie w trzeci weekend wrze
został osiągnięty.
ących
Drugim etapem tej mi ę dzynarodowej akcji by ł o sadzenie
Jej . celem, ważniejszym niż usunięcie ś mieci zalegaj
poza miejscami przeznaczonymi do ich sk ładowania, jest
drzewek na terenie szko ły. Roś liny przywioz ła siostra
, a panowie
wzrost świadomo ś ci ekologicznej spo łeczeń stw.
Bogumił a Jaworska, dzieci przynios ły ziemię
to już
Wspaniała
ło
się
ć
doły.
a
co
roku
uczestniczy
w
tej
akcji,
wpisa
cy
w
naszej
szkole
pomogli
wykopa
Nasza szkoł
pracuj ą
po
śnia
18
wrze
ż,
.
Dlatego
te
niejako w nasz ą tradycję
praca młodego pokolenia.
Danuta Łuczak Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
zaj ę ciach, uczniowie Szko ły Podstawowej w Gaju Wielkim
wraz z oddzia ł em przedszkolnym ruszyli na sprzą tanie swojej
-

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

_

Pasowanie w bajkowym lesie Ha łabał y
niecodziennej
Dnia 20 października br. o godz. 1000, w
scenerii jesiennego, bajkowego lasu Krasnala Ha łabały,
odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka dzieci 3 i
4 letnich z grupy ,,Le ś ne skrzaty". Na ich pierwszy w życiu
ą
egzamin przyby ł osobiś cie patron przedszkola wraz z Pani
dla
ł
mi
przygotowa
ł
a
ze
swoimi
przyjació
Jesień . Hał abał
dzieci specjalne zadania. Pani Jesie ń poprosił a o zaś piewanie
jesiennej piosenki, która opisuje uroki tej pory roku.
Wiewiórka Ruda Kitka przygotowa ł a dla dzieci zagadk ę o
swoich ulubionych przysmakach i poprosi ł a dzieci o pomoc w
przygotowaniu zapasów na zim ę . Sowa M ądra Gł owa prosiła,
aby dzieci nape łniły koszyczki leżącymi pod drzewami darami
Pani Jesień : żołę dziami, kasztanami i szyszkami. Natomiast
ce w lesie
jeżyk Kolczatek prosi ł , by dzieci zebra ły rosną
Krasnal
ące.
jadalne,
a
które
truj
y,
które
są
ślił
grzyby i okre
ści
dzieci
ze
znajomo
również
Hałabał a przeegzaminował
nazewnictwa poszczególnych cz ęści ciał a. Z wielkim
y poprawnie
zaangażowaniem i zapa ł em dzieci wykona ł
wszystkie zadania. Krasnal og łosił uroczyście, że dzieci zda ły
egzamin i mogą przystąpić do ś lubowania, po którym wraz z
Panią Dyrektor pasował oł ówkiem kolejno wszystkich na
przedszkolaków. Dzieci otrzymały pamią tkowe dyplomy,
odznakę okolicznoś ciową ,,Jestem przedszkolakiem" oraz
upominki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku,
który zorganizowali dla swoich pociech Rodzice.

zarówno
Dzień ten zapewne na d ł ugo pozostanie w pami ęci
dzieci, jak i wszystkich go ś ci obecnych na uroczysto ści.
Serdecznie dzi ę kujemy Rodzicom za zaanga ż owanie i pomoc
w organizacji uroczysto ści.
Elwira Fronczak, Magdalena Andrzejewska
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Teresa Kulik
Gorszewiee 26 • tel. 061/29 17 581, 0602 430

Szanowni Pa ń stwo,

Urzą d Gminy w Ka ź mierzu

spółka G.EN. GAZ ENERGIA
informuje, ż e od dnia 01.07.2009 r.
zmianie ulegnie numer
telefonu alarmowego.

(wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 12.00)

"IVTO CZ ĘŚCI
Yowowiejska 32
64 — 530 7(a źmierz
Oferuje cz ęści ekspfoałacyjne
do każ dego typu samochodu.

Nowy numer alarmowy
POGOTOWIA GAZOWEGO

O 800 909 909
„NOWAMEB

MEBLE

510

1111)

,

ił

łek - Piątek 8Poniedza 00 - 17"
Sobota 8 00 -13°°

Tel. 061 29 18 033
0605 586 377

<9c~
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Biuro Rachunkowe

• SZAFY WN Ę KOWE
• BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
• SPRZ Ę T DO ZABUDOWY
• WYMIANA FRONTÓW i BLATÓW ~IM
EKSPOZYCJA
• INNE MEBLE NA WYMIAR
W.'

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

../Ii.N;1~/Wn

.

KUCHENNE i ŁAZIENKOWE

NA ZAMOWIENIE

- MECHANIKA POJAZDOWA

Wypeł nianie PIT-ów
Ka ź mierz
(takż e przychodów osi ą ganych za granic ą)
ul. Modrzewiowa 15
Przyjmujemy zlecenia na:
tel. 061 29 56 204
tel. kom. 607 85 32 85
- prowadzenie pe łnej ksi ęgowoś ci
ziemniewska@euro-biuro.com
- kompleksową obsługę firm
www.euro biuro.pI
- wypeł nianie wniosków o zwrot ró żnicy VAT
(F1/ wystawiane na budow ę domu a takż e remont mieszkania)
-

EX(51:3 rz e n i
IE

IC)/nAC..) Ś C.:1

DZIAŁ KI BUDOWLANE W RADZYNACH
DZIAŁ KA BUDOWLANA 600 M2 W BRZEZNIE
DZIAŁ KA INWESTYCYJNA W LUSÓWKU
DOM W TARNOWIE PODGÓRNYM

0 •$

DOM W I,USOWIE

tel. 0 601 822 228
www.dobrzeniecc n n ier uchomosci.w -a t ka.pl

Tanie okna i rolety
tel. 061 816 43 76, fax 061 814 76 56
Rolety od 129,-

RATY BEZ PIERWSZEJ WP ŁATY

11C4A1-1‚»14eA

Krajowy i mi ę dzynarodowy transport
sanitarno - medyczny
osób chorych
i niepe ł nosprawn

Serdecznie zapras
do korzystania z naszych

TIPSY - TINIO),) ł
Ji 2
ii
te'. 721 324 438

L Ani_

J

I ł —

„O ś rodek

Jazdy

Konnej - MICHA Ł ÓWKA

Nauka jazdy konnej - Rekreacja w siodle

Przybecki

(

Kontakt telefoniczny 24h/dob ę:
661 - 090 - 127 lub 506.462 - 93
e-mail: trans-mich@wp.pl

instruktor

Góra k/Poznania
ul. D ł uga 6
kom. O 792 882 617
michalprzybecki@op.pl

OKNA PCV ALU
Kaź mierz Rynek 1

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

t,asw
Bw
pw

DRZWI 1 BRAMY GARAŻ OWE
OKNA OD 5 DO 8 KOMÓR

aluplas

ROLETY
DOBRA JAKO ŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE!!!

Kunststoff-Fenstersysteme
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Adam Terno
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Okrężna
kom. 0.509
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Kolejny raz Szko ła Podstawowa w Ka ź mierzu i Gminny
O ś rodek Kultury zaproponowa ły spo ł eczno ś ci
kaź mierskiej mi łe sp ę dzenie wolnego popo ł udnia
w gronie rodzinnym. Kto przyszed ł nie ż a łował, bo jak
zwykle impreza by ł a udana, mimo niesprzyjaj ącej pa ź dziernikowej aury. Tym razem musieli ś my
z festynem przenie ść si ę do sali gimnastycznej.
*Ok Ziemniaki jemy dopiero od 400 lat. a Wielkopolska.
zwana Pyrlandi ą , szczególnie upodoba ła sobie te
ro ś lin ę , którą uprawia i ch ę tnie podaje na stó ł pod
róż nymi postaciami. Gospodynie ci ągle wymy ś laj ą
nowe przepisy, a my zgodnie z upodobaniami
Poznaniaków zapraszamy co roku na „ pyry z gzikiem".
Ka ź miersk ą Pyrlandi ę otworzy ł wójt Wies ł aw
Wł odarczak, a w nastrój jesienny wprowadzi ła - ILL
wszystkich piosenka „Te pyry gor ące" w wykonaniu
zespo ł u wokalnego oraz scenka gwarowa, która na
konkursie .. Godejcie po naszymu" w Szamotu łach
zdobyła pierwsze miejsce.
Opraw ę artystyczn ą festynu zapewni ł y
,Ka ź mierzanki", zespó ł taneczny „Biedroneczki", ognisko muzyczne z GOK oraz pan W ładysław _
Janczewski, który zagra ł na skrzypcach i harmoszce.
Gwar ę pozna ń sk ą w humorystyczny sposób
zaprezentowa ła publiczno ś ci uczennica klasy szóstej
Natalia Królczyk. Du żą popularno ś ci ą wś ród dzieci
cieszyły si ę konkurencje z ,pyrą na wesoło": rzut pyrą
do kosza. slalom z koszem pyrek. bieg z pyr ą na
kopyś ci. Celuj ąc pyrą do poletek moż na było wygra ć
róż ne nagrody. Du że wzi ę cie mia ły tradycyjne potrawy wielkopolskie serwowane przez kuchni ę szkoln ą
i Rad ę Rodziców, by ł y: pyry z gzikiem, szare kluchy
z kapustą oraz plendze.
Zainteresowaniem cieszy ły si ę wystawy robótek
szydeł kowych, starych pojazdów wojskowych oraz
krzewów ozdobnych. jak równie ż loteria fantowa
z g łówn ą nagrod ą , rowerem górskim. Najm łodszym
podoba ło si ę malowanie twarzy w róż ne wzorki.
Doro ś li mogli zmierzy ć si ę w konkurencji na
najd ł u ż szą obierk ę , albo oszacowa ć ilo ść ziemniaków
w worku. Odby ł si ę również rodzinny konkurs
gwarowy, trzeba by ło odgadn ąć znaczenie mi ę dzy
innymi s ł ów: glazejki, ginol, gzik, smyrn ąć . Wszyscy
uczestnicy konkursów otrzymali nagrody.
Wcze ś niej og łosili ś my dwa konkursy. Pierwszy na
„Najpi ę kniejszy bukiet jesienny", do udzia ł u w którym
zaprosili ś my ś wietlice wiejskie z naszej gminy. Ich
prace mogli ś my podziwia ć w holu szkoły (zdj ę cia
u doł u strony). Drugi to konkurs fotograficzny pt.
„Urokliwe miejsca naszej gminy w ró ż nych porach
roku". w tym konkursie brali udzia ł rodzice i dzieci
naszej szko ł y. Obydwa konkursy oceniali wybrani
jurorzy. Za rok znowu zaprosimy na pyry z gzikiem.
Dzi ę kujemy wszystkim zaanga ż owanym w organizacj ę
festynu oraz licznym sponsorom.
k11,-,-kk.4.-141,
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