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nazjum wraz z
Budo
gimna zng w Kaimierzu
Nazwa beneficjenta
mina Kaimierz
Rodzaj dzialania ZPORR
Poddzialanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura

edukacyjna i sportowa
iejsce realizacji
Kaimierz
Catkowita wartoit projektu
11 635 657,68 zi
Wartok dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
7 024 273,31 zi

SZKOLA PFKAJA.CA W SZWACN
rzed 2005 rokiem warunki, w ktOrych przyszto dziala6
nazjum odbiegaty od standardOw obowikzujkcych
howoczesnym pahstwie. Nie pozwalaty one na swobodne funkcjonowanie blisko siedmiuset osobowej grupie mfodzieiy oraz kadrze dydaktycznej w murach zbyt
mate] szkoty. Mlodzie2 z gminy Kaimierz w por6wnaniu
z rOwiegnikami z innych czetci wojewOdztwa wielkopolskiego miata o wiele gorsze warunki ksztatcenia
ze wzglqdu na brak przyzwoitego zaplecza edukacyj. nego i rekreacyjno-s stow o.

Z NADZIEJA. W PRZYSZtOtC
Wtadzom Kaimierza przyiwiecal cel polegajacy na po
djeciu dziata6 zmierzajkcych do wyrOwnania szans
w zakresie dostqpu mfodzieiy do edukacji, podniesienie
jej potencjatu intelektualnego oraz tei.yzny fizycznej
Pomysfodawcom budowy szkoty zaleiato przede wszystkim na zwiqkszeniu Iiczby absolwentOw, ktOrzy . kontynuowaliby naukg w szkole ponadgimnazjalnej kohczkcej
sig maturk. Ponadto chciano wyrobie w uczniach nawyk
tzw. „zdrowego stylu tycia", poprzez stworzenie
moZliwotci udziatu w zajqciach sportowych. ROwnie
wainym celem, byto podniesienie jakotci twiadczonych
usfug edukacyjnych przez miejscowk kadre dydak-

„Wptyw funduszy strukturalnych na rozwOj naszego regionu jest szeroko zauwatalny. Inwestycje realizowane w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmienily krajobraz naszego regionu. Postcp prac oraz
zaangaZowanie administracji i poszczegOlnych instytucji wdraiajacych Program utwierdzaja w przekonaniu, zc srodki Unii
Europejskiej udalo sic wykorzysta6 z prawdziwie wielkopolska rzetelnoScia." - czytamy w przedmowie „Szlakiem ZPORR po
Wielkopolsce - Najciekawsze projekty".
We wspomnianym wydawnictwie Wielkopoiskiego Urzedu Wojewnclzkiego w Poznaniu Gimnazjum w Kaimierzu uznano za
najciekawszy projekt zrealizowany w ramach dzialania 3.5.1 - lokalna infrastruktura edulcacyjna i sportowa.

27 grudnia 2008 r. - w 90. rocznice wybuchu Powstania Wielkopoiskiego mieszkancy Kaimierza i nie tylko, zloiyli
kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem „powstanczym" przy ulicy PowstaxicOw Wielkopolskich w Kaimierzu.
Kaimierscy harcerze zaciagneli rOwniei honorowa warte.
NZOZ Poznariskie Centrum Zdrowia
Kaimierz, ul. Orzeszkowej 6 - I pietro (budynek Gminnego O grodka Zdrowia) tel. 061 29 18 128
zaprasza do nowouruchomionych poradni

kardiologicznej, otolaryngologicznej, urologicznej oraz dermatologicznej
Obserwa to r KA2MIERSKI
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Budiet uchwalony

Moment giosowatria nad budietem

Podczas sesji w dniu 18 grudnia 2008 r. radni jednogloSnie
przykli uchwale w sprawie uchwalenia budietu na 2009 rok.
Bud get Gminy Kaimierz pc) stronie dochoclOw zostal
zbilansowany na kwote 17,5 min zi. Wydatki zaplanowano
w kwocie 18,1 min zi, z tego prawie 2 min zi zostanie przeznaczone
na zadania inwestycyjne.
Strukture wydatkOw budZetowych w 2009 r. przedstawia
poniZszy diagram. WSrOd wydatkOw inwestycyjnych na
podkreSlenie zasluguja wydatki zwiazane z budowa sieci
wodociagowych glOwnie w Ka2mierzu oraz wydatki na rozbudowe
oczyszczalni sciekOw w Kiaczynie. Na oba wspomniane wyZej
zadania w 2009 roku przeznaczone zostanie bliskop61 min zi.
Na inwestycje drogowe przeznaczono prawie 200.000 zl (wSrOd
nich jest pomoc finansowa na budowe chodnika przy drodze
wojewridzkiej w POlku oraz pomoc dla Powiatu Szamotulskiego na budowe drOg i chodnikOw). 40 tys. zi przeznaczono na
przebudowe szkolnych przystankOw autobusowych. 100.000 zi ma zostad przeznaczone na budowe mieszkati socjalnych
. mierzu. Przewidziano rOwnieZ nicwiclkic Srodki finansowe
w Kiaczynie. 40 tys. zi pochionie budowa nowego targowiska w Ka 2
na przebudowe plyty Rynku w Karnierzu. 20 tys. zi przeznaczono na inwestycje zwiazana z przebudowa wejScia do budynku
Urzedu Gminy z uwzglednieniem potrzeb osOb niepelnosprawnych. Ponad 100.000 zi przeznaczono na zadania inwestycyjne
w solectwach - termomodernizacja Swietlicy w Raclzynach, budowa boiska w Witkowicach oraz dalsze inwestycje na placach
zabaw dla dzieci. Przewidziano rowniez Srociki finansowe na remont pomnika ofiar II wojny swiatowej na kaimierskim
cmentarzu. 20 tys. zi przeznaczono na realizacje zakupOw i zadaii inwcstycyjnych realizowanych przez Ochotnicze Stra2e
PoZ.arne. W Szkole Podstawowej w Bytyniu oraz w Sokolnikach Wielkich w 2009 r. kontynuowana bedzie wymiana okien.
35.000 zi przeznaczono na modernizacje kotlowni w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim. W budZecie zapewniono rOwnie2
Srodki na prace planistyczne przy budowie nowego centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ulicy LeSnej w Ka2mierzu.
Sztanclarowa inwestycja 2009 r. ma by budowa kompleksu wiclofunkcyjnych boisk sportowych w ramach rzadowego
programu „ORLIK 2012".

Struktura wydatkOw budietowych w 2009 roku
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Pelna trend uchwaly bu&etowej moZna znalc26 w f3iulctynie lnformacji Publicznej na stronie intcrnctowej www.kazmierz.pl .
Znajac zycie omawiana wyZej uchwala, w trakcic roku bedzie kilka razy zmieniana. Zapewne pojawia sic nastepne zadania
inwestycyjne, o ktOrych bedziemy na bietaco informowaC.

„Obserwator Kaimierski"
jest bezplatnym biuletynem informacyjnym
Rady i WOjta Gminy Kaimierz.
Redaguje Janusz StrOZyk.

Mieszkalicy Gminy
Kaimierz
Zaktad Uslug Komunalnych
w Ka2mierzu informuje, ze
w zwiazku ze wzrostem oplat na
skiadowisku smieci oraz wzrostem
oplaty na rzecz Urzedu
Marszalkowskiego ulega zmianie
koszt wywozu nieczystoSci stalych
z terenu gminy Kaimierz.

Najnowszy nabytek Zakiadu
,Uslug Komunalnych w Kalmierzig
Z'Ford Transit rocznik.2008.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku wywOz
nieczystoS. ci stalych z pojemnika
110 1 wynosid bedzie 10,75 zi netto
( brutto 11,50 zi).

tel. 061129 18 065, fax 061/29 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwator@kazmierz.pl

Naklad: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknieto: 25 stycznia 2009 r.
Sklad i druk: ,.HEMIGRAF" tel./fax (061) 8 307 849
60-418 Poznan, ul. Pulaka 3 (Swierczewo)
Zapraszarny i zachecamy do wspalredagowarda naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za trek ogloszen.
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Statystyka odwiedzin
strony WWW

URL: http://www.kazmierz.pl

Podsumowanie:
20081
82874f
+284021
Zmiana:
Odwiedzin w latach:

2008-12
FO—dwiedzin w miesiapach:

r

Zmiana:

I

2007
544721
+25640
2008-11

6723

6819

-96

-689

2006
28832]
+9664]

2008-10
7508
-213
_J

Odwiedzin w dniach: 2009-01-08 2009-01-071 2009-01-06!

Portal internetowy staje sie cennym irodlem informacji dla
coraz wiekszej grupy mieszkaricOw. Analizujac dane
z odwiedzin strony www.kazmierz.pl zauwaiamy, it na
nasza strong w ubieglym roku zagladalo srednio nieco
ponad 200 osOb dziennie.
Zakladajac, ze nic katda osoba regularnie loguje sic na
nasza strong liczba stalych czytelnikOw mote byé dwu,
trzykrotnie wieksza. Najwiccej os6b loguje sid na
kaimierskiej stronie w godzinach popoludniowych
i wieczornych. Aktualno gC informacji i praktycznie brak
ograniczeti objetoS"ciowych powoduje, ze serwisy
internetowe wypieraja wersje papierowe wielu gazet.
Jedyny klopot to sprawny kornputer i dostep do
szerokopasmowego internctu, z ktOrym na terenie naszej
gminy nie jest najlepiej.
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SAMORZADOWCY PODSUMOWALI ROK
W piatkowy wieczOr 23 stycznia br. w sali Gminnego 0Srodka Kultury w KaZmierzu zebrali sie kaimierscy „samorzadowcy"
oraz ich goS"cie (a byto ich wielu na czele z postern Romualdem Ajchlerem). Przez okreSlenie „samorzadowcy" rozumiemy
radnych gminnych i powiatowych, soltys6w wsi, dyrelctorOw gminnych jednostek organizacyjnych, urzednikOw oraz
spolecznikOw dzialajacych w rOtnych organizacjach.
\A/Olt Wieslaw Wlodarczak (na zdjeciu obok) witajac zgromadzonych 2lozyl
I
711111r. w szystkim podziekovg ania za wspOlna prace na rzecz Gminy Katmierz.
Zaprosil tet wszystkich do obejrzenia tradycyjnej jut prezentacji
• NOWC)gem
multimedialnej, dokumentujacej najwainiejsze wydarzenia minionego
20 09
roku. Prezentacja ta, dzieto Andrzeja Odwrota z Urzcdu Gminy
w Katmierzu, bedzie dostepna za jakis czas na naszej stronie
www.kazmierz.pl .
Ubiegly rok mote nie obfitowal w spektakularne inwestycje - typu
gimnazjum, ale iloSé i jakosd mniejszych inwestycji moglaby nieje nego
ogladajacego prezentacje postawiC w oslupienie. W 2008 r. wykonano
prac remontowych w budynkach oSwiatowych na czele z rem ntem
kapitalnym sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Katmierzu.
Wykonano rOwniet projekt rozbudowy Przedszkola w Katmierzu i projekt
budowy boisk wiclofunkcyjnych w Kaimierzu w ramach rzadowego
programu ORLIK 2012. Poprawiono rOwniet stan dr6g na terenie gminy.
Nowy asfalt pojawil sie w
POlku oraz na ulicy Szamotulskiej i Okretnej w Katmierzu. Nowa
nawierzchnie z tlucznia uzyskala clroga z Gaju Wielkiego do Jankowic.
Rozbudowano siee Imodociagowa: z Bytynia do Osady LeSnej oraz z Katmierza
do Brzezna. Zak/ad Uslug Komunalnych w Katmierzu wzbogacil sie w nowa
§mieciarke, nowy samochOd techniczny Ford Transit, beczkowOz (fabrycznie
nowy) oraz autobus VW Crafter (rOwniet fabrycznie nowy - o NmartoSci blisko
awiere miliona zl). Zadbano rOwniet o stan i wyposatenie Swietlic wiejskich (w
2008 r. zakoficzono budowc Swietlicy w Kiaczynie). Na terenie gminy pojawito
sic rOwniet kilka nowych placOw zabaw dla dzieci, a w Piersku udalo sie
wykonae oct podstaw kompleks boisk sportowych. Zadbano rOwniet
o budynki, samochody i sprzet dla naszych stratakOw. 2008 rok zapamietamy
rOwniet, jako rok udanych imprez: Dni Katmierza z wystepem zespolu IRA,
obchodOw 90-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskicgo z odslonieciem
pamiatkowego pomnika oraz jubilcuszu 75-lecia OSP w Radzynach.
Posel Romuald Ajchler (na zdjeciu
obok) zabierajac glos tut po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, wyrazil poglad, it
Gmina Katmierz w 2009 roku bedzie sic rozwijata nic gorzej jak w 2008 r.
Kontynuujac zwrOcil uwagc na kryzys, kt6ry dotknie w 2009 r. rOwniet nas
Wielkopolan, nasze gminy, ale „my jako narOd oszczedny, jako sobie z tym
poradzimy". Posel Ajchler apelowal rOwniet do przedsiebiorcOw, aby w dobie kryzysu
wzieli pod uwage ekonomic spoleczna. Nasz gold w slowie skierowanym do
nauczycieli i rodzicOw tyczyl wszystkim, aby przyjeta przez Sejm ustawa o zmianie
ustawy o systemic oswiaty (posylajaca 6-latki do szkoly) okazala sie przyslowiowym
strzalem w dziesiatkc.
O oprawe artystyczna spotkania zadbal dobrze wszystkim znany band pod
kierunkiem Piotra Pospiesznego - dyrektora GOK-u w Katmierzu. Konferansjerem
byl Waldemar Hermann, a o podniebienia zglodnialych zatroszczyla sic Katarzyna
Wojtkowiak i jej Restauracja „Dobry adres".
Obserwa tor KAZMIERSKI
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Uchwaia nr XXXIV/ 180/08
Rady Gminy Kaimierz
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie wydawania gazety samorzadowej Obserwator
Kaimierski

Diugo oczekiwany przystanek autobusowy stanal przed
§wietami w Wierzczhaczewie. Niebawem podobny
przystanek zostanie postawiony w Kopaninie. Niedawno
zmodernizowano rOwniet wiate przystankowa dla dzieci
w Gaju Wielkim.

W grudniu na drodze krajowej nr 92 w Bytyniu przy
przejsciu koSciO1 - szkola, postawiono stacjonarny
fotoradar. Zapewne bcdzie bezpieczniej

Po zakoriczeniu sesji budtetowej w dniu 18 gruclnia 2008
r. odbylo sic spotkanie autorskie z profesorem Tadeuszem
Malinowskim, ktOry promowal najnowsza swoja ksiatke
o Komorowie. Archeologia o sredniowiecznych
i nowozytnych mieszkaricach Komorowa zostala wydana
przez Urzad Gminy w Katmierzu. Profesor Malinowski
odbierajac podziekowania od soltysa wsi Komorowo Sylwii
Zgola i przewodniczacego Rady Gminy Grzegorza
Reinholza przyobiecal, it jeSli zdrowie pozwoli, zabierze sie
do przygotowania materialu do nastcpnej ksiatki
o Katmierskiej Ziemi.

4

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 1002, 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) oraz art. 8 i art.
25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
(Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989
r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112,
poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz.
1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 337, z 2007 r. Nr 89, poz. 590),
Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
1. Gmina Kaimierz wydaje bezplatny miesiecznik
samorzadowy pod nazwa "Obserwator Katmierski", zwany
dalcj Gazeta.
2. Wydawca Gazety jest Gmina Kaimierz, a sicdziba redakcji
mie§ci sie w siedzibie Urzedu Gminy ul. Szamotulska 20
w Kaimierzu.
1. W Gazecie publikuje sic istotne dla zycia wspOlnoty
samorzadowej materialy prasowe, artykuly, materialy
promocyjne i fotografie prezentujace watne dla mieszkaticOw
gminy informacje, problemy oraz wydarzenia kulturalne,
spoleczne i gospodarcze.
Gazeta w szczegOlno§ci informuje o dzialalnoSci Rady
Gminy, WOjta, Urzedu Gminy, gminnych jednostek
organizacyjnych i solectw oraz upowszechnia idee
samorzadowa.
Gazeta upowszechnia dzialalnoSe kulturalna na terenie
gminy w szczegOlnoSci poprzez: informowanie o wydarzeniach
kulturalnych i publikacje prac oraz promowanie twOrczoSci
lokalnych artystOw.
4. Gazeta prom uje gmine Kaimierz oraz jej walory
turystyczne, historyczne i gospodarcze.
§ 3. 1. Gazeta wydawana jest w nakladzie odpowiadajacym
uzasadnionym potrzebom w ramach przyznanych na ten cel
grodkOw.
Gazeta jest rozprowadzana bezplatnie na terenie gminy,
w szczegOlnoSci poprzez udostcpnienie w siedzibie Urzedu,
gminnych jednostek organizacyjnych, oraz za poSrednictwem
placOwek handlowych.
Gazeta mote by rozprowadzana poza terytorium gminy,
w szczegOlnoSci za poS"rednictwern organizacji
gospodarczych, agencji turystycznych i na targach.
§ 4. 1. WOjt Gminy zapewnia zredagowanie, wydrukowanie
oraz dystrybucje Gazety.
Rada Gminy zapewnia w budtecie Srodki na wydawanie
Gazety.
Za treS6 Gazety i prace redakcji odpowiada redaktor
naczelny, ktOrego wskazujc W6jt Gminy.
Wykonanie uchwaly powierza sic wOjtowi gminy.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia.

Obserwa tor KAZMIERSKI

29 grudnia 2008 r. Panstwo Pelagia i Henryk Tilowie
z Kaimierza obchodzili 60 rocznice zawarcia zwiazku
ma/Zetiskiego. Obok Zyczen od najbliZszych, zacni
Jubilaci otrzymali moc szczerych Zyczen od kaimierskich
samorzadowcOw - na czele z wOjtem W. Wlodarczakiem
i soltyscm wsi W. Kulczynskim.

25 grudnia 2008 r. Pant Jadwiga Przekop z Radzyn
(siedzi) obchodzila 90 urodziny. Z tej okazji w6jt Wieslaw
Wlodarczak, wspomagany przez kierownika USC Lucync
Gawlowska i soltysa wsi Stanislawa Jarzaba, zlo2y/
najserdeczniejsze Zyczenia i przekazal bukiet kwiatOw.

- • • - • • - • • - • • - • • - • • - • • - • • - • • - • . - • • _ • • - • • -• • _ • • - • • _ • • -• • - • • - • • -• • -• • - • • - • • - • • - • • - • • - • • -• • - • • - • • - • • _ • • -• • - • • - • • - • • -• • - • • _ • • - • • _ • • -• • - • • - • • - • • - • • _ • • - • • _ . • -• • - -• • - •
o szczegOiowe omOwienie projektOw:
istotne dla Zycia 1,vspOlnoty
OSTATNIA SESJA
rozbudowy Przedszkola w Kaimierzu,
samorzadowej materialy prasowe,
budowy boisk wielofunkcyjnych
artykuly, materialy promocyjne
Po raz ostatni w 2008 roku ka2mierscy
w KaZmierzu w rejonie ulic
i fotografie prezentujace waZne dla
radni zebrali sie na sesji w dniu 29
Gimnazjalna - Szkolna (w ramach
mieszkancOw gminy informacje,
grudnia. Podczas obrad podjcto dwie
rzadowcgo programu „ORLIK 2012")
problemy oraz wydarzenia kulturalne,
uchwaly: w sprawie zmiany budZetu na
oraz projcktu dostosowania budynku
spoleczne i gospodarcze.
2008 rok oraz w sprawie wydawania
Urzedu Gminy do potrzeb os6b
Gazeta w szczegOlnoSci informuje
gazety samorzadowej „Obserwator
niepelnosprawnych. Przedstawiono
o dzialalnosci Rady Gminy, WOjta,
KaZmierski".
rOwnie2 wstcpna koncepcje rozbudowy
Urzedu Gminy, gminnych jednostek
Druga z wymienionych wyZej uchwal
Gminnego 0Srodka Kultury
organizacyjnych i solectw oraz
ma charakter porzadkowy. Rada Gminy
w KaZrnierzu, ktOra musi zosta6 jeszcze
upowszechnia idee samorzadowa.
jednoznacznie okreSli/a zadania gazety
uzgodniona z wlaScicielem budynku Ponadto radni wysluchali obszernego
Obserwator KaZmierski. Poczawszy od
Parafia w Kaknierzu.
sprawozdania. miedzysesyjnego WOjta
nowego roku na lamach Obserwatora
Gminy, ktOre zostalo poszerzone
publikowane beda tylko materialy
-••-••-••_.•-••-••-••-••-••-••_••-••-••-.•-•._••-••-•-••-••-••_••-••_••-••-••-••-••_••-••-•-••-••-••-••-••_•••-•.-••-•.-••-••-••-••--••-••-,•-••-••-••-••-••_•

PAN BENON ODZNACZONY
Podczas Spot kania Noworocznego w dniu 23 stycznia br. Benon Szefler z Sokolnik
Malych zostal odznaczony przez Prezesa Zarzadu Oddzialu Wojewodzkiego ZOSP RP
w Poznaniu Stefana Mikolajczaka Ziotym Znakiem Zwiazku (najwyZszym odznaczeniem
dla stra±akOw ochotnikOw).
Druh Benon Szeffler od 60 lat dzialal w szeregach OSP. Byl inicjatorem wielu dzialari tym
budowy w 1986 roku remizy w Sokolnikach Malych. Przed ostatnie 26 lat pelnil funkcjc
Prezesa. Pod jego kierownictwem jednostka to zdobyla wiele wyrOZnien, w tym przez 5 lat
z rzedu 1 miejscc w zawodach powiatowych. W nagrodc starosta szamotulski przekazal
OSP pilarke spalinowa.
Dzisiaj Pan Benon Szefler przekazal paleczke prezcsa mlodszym druhom.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

Dowody niewazne z urzedu

► zeczpospolita

IM

Dowody osobiste, zawierajace nieaktualne dane, zgubione bacI2 skradzionc, od 1 stycznia hr.
sa uniewa z niane z urzedt.i.
W przypadku zmiany n-azwiska, imienia badh adresu naleZy wymienie dowOd osobisty.
. ,
Posiadacz dowodu osobistego ma tak2e obowiazek wymieniC ten dokument w razie jego
n
oo.....r
uszkodzenia lub zaistnienia innej okolicznoSci utrudniajacej ustalenie tozsamosci osoby oraz
uplywu terminu wa2noSci dowodu osobistego.
JeZeli ktoS tego nie zrobi - po trzech miesiacach jego dokument straci automatycznie wainoSC.
W przypadku PolakOw przebywajacych za granica dokument straci waZnoSe po czterech
miesiacach. Nowe zasady uniewa z niania dol,vodOw osobistych wprowadzila nowelizacja
ustawy o ewidencji ludnoSci i dowodach osobistych z 3 paZdziernika 2008 r. (Dz.U. nr 195,
poz. 1198), ktOra weszla w Zycie 1 stycznia 2009 r. Na jej podstawie dowOd jest uniewainiany z urzedu tak2e w razie
zniszczenia lub zgubienia oraz w dniu utraty waZnoSci. Osoba, ktOra znalazla dowOd osobisty innej osoby, jest obowiazana
niezwlocznie przekazaé ten dokument najbliiszemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.
Organy to przekazuja niezwlocznie dowOd osobisty organowi, ktOry go wydal, w celu uniewainienia dokumentu.
KOVIAUlla

Mir

Bosint3
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Z NOTATNIKA WICEPRZEWODNICZACEGO RADY POWIATU
DziS chcialbym przybli2y6. Paristwu rozcizia/ SrodkOw oraz uszczegOlowi, na jakie cele przewiduje sic
wydatki w clzialach czcsto mniej eksponowanych w pracy Starostwa Powiatowego - chodzi mi o kulture
i ochrone dziedzictwa narodowego oraz kulture fizyczna i sport.
W tym zakresie zaplanowano wydatki clotyczace dotacji dla Biblioteki Powiatowej w Szamotulach
w wysokoSci 88.160,00 zl, dotacji dla Muzeum - Zamek GOrkOw w wysokoSci 1.167.156,00 zl oraz
dotacje dla podmiot6w realizujacych zadania powiatu w ‘ yysokoSci 29.000,00 zl. Pozostale wydatki
w zakresie kultury w wysokoSci 61.217,00 zi (przeznaczone sa na wspieranie zadan o zasicgu
powiatowym, glOwnie na: dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez fundacje
i stowarzyszenia, zakup nagr6d, wydawnictw, wykonanie tabliczek i grawerOw, przewOz zespolOw
artystycznych, organizowanie imprez kulturalnych, konkurs6w, zwrotu koszt6w przejazdu zespolom
reprezentujacych powiat, oplaty wpisowe podczas przegladOw i konkursOw). OgOlem na Kulturc
i ochrone dziedzictwa narodowego w 2009 roku przeznaczono 1.345.533,00 zl.
W zakresie kultury fizycznej i sportu z ogOlnej kwoty 147.350,00 zl, 53.000,00 zl przeznaczono na dotacje dla podmiotOw
organizujacych imprezy sportowe o zasicgu powiatowym. Na wydatki bieZace zwiazane z organizowaniem imprez powiatowych
bezpoSrednio przez Starostwo Powiatowe przeznaczono 94.350,00 z/ (wydatki przewiduje sic na: dofinansowanie imprez
sportowych organizowanych przez stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem i wysokoSci przyznanych SrodkOw, zakup nagrOd,
pucharOw, sprzetu sportowego i napojOw dla reprezentantOw powiatu, pokrycie kosztOw wynajmu autokarOw
reprezentantOw powiatu, organizacje imprez rekreacyjno-sportowych i sportowych, posilki w trakcie imprez, wykonanie
grawer6w, medali, dyplomOw, tablic okolicznoSciowych na spotkania ze sportowcami, oplaty wpisowego podczas imprez
sportowych oraz na zwroty kosztOw przejazdu opiekun6w, sportowcOw na imprezy sportowe i szkolenia). JeZeli chodzi
o sprawy bieZace dotyczace pracy Starostwa Powiatowego, to chcialbym poinformowaa Paristwa, ze niebawem zostanie
ponownie otwarte Biuro Paszportowe, ktOre bedzie moglo obstugiwa6 mieszkaricOw calej Wielkopolski, ale szczegOlnie ma
u/atwie: ewentualne uzyskanie paszportu mieszkadcom powiatu szamotulskiego i obornickiego.
Zenon
Gaika
._.._.._.._.._

WYROZNIENI SPOLECZNICY
Podczas spotkania noworocznego ka2mierskich samorzadowcOw Nvyrciniono lokalnych spolecznikOw. Pierwsza wyr6Zniona
byla Anna Kubiak z Witkowic. WyrOZnienie zostalo przyznane miccizy innymi za szczegOlne zaangaZowanie w prowadzeniu
clruZyny harcerskiej, nawiazujacej do najlepszych tradycji Polskiego Harcerstwa, ktOrej dzialalnoSO wzbogaca codzienne Zycie
gminy o ciekawe elementy wychowawcze i patriotyczne, oraz wiaczanie dzieci i mlodziey w nurt wydarzen spolecznych Naszej
Gminy. Nastcpnej osoby wyrO2nionej nie trzeba az tak szeroko przedstawia6- no bo ktOZby nie znal Heleny Oses. Pamiatkowy
dyplom podpisany przez WOjta Gminy Ka2mierz Wieslawa Wlodarczaka i Przewoclniczacego Rady Gminy Ka2mierz Grzegorza
Reinholza zawieral wpis: „za kilkadziesiat lat pracy spolecznej w Gminie Ka2mierz obfitujacej w wielkie dokonania w dziedzinie
rozwoju zespolOw muzycznych, organizacji spolecznych oraz za inicjowanie kontaktów i wspieranie wspOlpracy z Polakami na
WileriszczyZnie". Spolecznikostwo doceniono rOwniei u Ireny Przybeckiej - szefowej Kola EmerytOw i RencistOw w Kaimierzu.
PodkreSlano rOwnie2 Jej czynny udzial w Zyciu kulturalnym naszego srodowiska oraz promowanie Gminy Ka2mierz poza jej
granicami.
Dyplomem uznania uhonorowano take szefa kaimierskich wcdkarzy - Boguslawa Koniecznego. Doceniono Jego wielka
dbaloSO o Srodowisko naturalne i zabiegi o zbudowanie otwartej dla wszystkich plenerowej bazy rekreacyjnej. Przytoczono
rOwnie2Jego zaangaZowanie w zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy.
Podobnym dyplomem uhonorowano Zbigniewa Maciejczyka z Chiewisk - prezesa Towarzystwa MiloSnikOw Wilna i Ziemi
Wileriskiej Kolo w Kaimierzu. PodkreSlono Jego zaangaZowanie w rozwijaniu i wzbogacaniu rOZnymi formami wspOlpracy,
kontaktOw i programu wspierania naszych RodakOw na kresach, w szczegOlnoSci na Litwie i Bialorusi.
Wyr&niono take Jerzego Osesa z Ka2mierza za szczegOlna i nowoczesna forme promowania Gminy Ka2mierz na stronach
internetu oraz wielka pasje poszukiwacza, pozwalajaca zapisywaO zapomniane karty historii obrazuj4ce zycie i pracy naszych
mieszkaricO‘v na przestrzeni ostatnich wiekOw. Nastcpnym wyrOZnionym zostal . Waldemar Hermann. U Pana Waldka
podkreSlono aktywny i efektywny udzial w Zyciu kulturalnym Gminy Ka2mierz, wspania/a umiejetnoSO prowadzenia imprez
muzycznych, kierowanie praca amatorskich zespolOw §piewaczych i promowanie Naszej Gminy szeroko poza jej granicami.
Dostrzeiono rOwnie± moja osoby, co bylo dla mnie milym zaskoczeniem. Na pamiatkowym dyplomie znajduje sic wpis „za duZe
zaangaZowanie w 2ycie spoleczne Gminy Ka2mierz, efektywna wspOlpracc ze stowarzyszeniami i spolecznoSciami wsi oraz
wieloletnie rcdagowanie „OBSERWATORA KAZMIERSKIEGO", ktOry stal sic bardzo pozytywnym i wiarygodnym
instrumentem obrazujacym dziaialnoS6 naszego samorzadu i mieszkaricOw Gminy Ka2mierz".
Janusz StrOiyk

Od lewej:
Anna Kubiak, Helena Oses,
Irena Przybecka, Zbigniew
Maciejczyk, Janusz StrOZyk,
Bogustaw Konieczny,
Waldemar Hermann, Starosta
Szamotulski Pawel Kowzan,
W6jt Wieslaw Wlodarczak,
Przewodniczacy Rady Gminy
Grzegorz Reinholz oraz Jerzy
Oses.
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XVII Final Wielkiej Orkiestry §wiatecznej Pomocy
Tradycyjnie, w druga niedziele nowego roku, odbyl sic XVII Final WOSP.
Tematem tegorocznej zbiOrki byla profilaktyka w dziedzinie wczesnego
rozpoznawania chor6b nowotworowych u dzieci.
W Polsce dzieci ze schorzeniami onkologicznymi maja bardzo dobra opiekc
medyczna. Istnieje jednak problem dotyczacy pOinego zdiagnozowania, co
w sposOb zdecydowany zmniejsza szansc na wyzdrowienie. Styczniowa
zbiOrka pozwoli na zakupienie sprzetu do wczesnej diagnostyki. Po raz drugi
zebrane srodki wspomoga takie hospicja dziecicce.
Finansowane zostana cztery programy medyczne i program
edukacyjny:
program powszechnych przesiewowych badan sluchu u noworod kOw,
program leczenia dzieci pompami insulinowymi,
program Infant flow - metoda nieinwazyjnego wspomagania
oddychania u noworodkOw,
program zapobiegania retinopatii wczeSniak6w,
program Ratujemy i Uczymy Ratowac.
Mieszkancy naszej gminy kolejny raz pokazali swoje wielkie serca. W niedziele
11 stycznia w trakcie imprez w Gminnym 0Srodku Kultury zebraliSmy
6328,69 zl. Dziekujemy sponsorom, rodzicom, nauczyciclom, panom Piotrowi
Pospiesznemu oraz Waldemarowi Hermannowi za pomoc i wloZona prace na
rzecz XVII Final ► WOSP.

Lista darczyricOw
XVII Finatu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy
11.01.2009
Wiesfawa i Krzysztof Ossowscy
Malgorzata Chudzichowska
Chata Polska
Jadwiga i Andrzej lndykowie
Piotr Nowicki
Danuta Packiewicz
Malgorzata Popielska
Ewa i Wieslaw Wfodarczakowie
Jeremiasz KupS
Zenon Ka2mierczak
Bank Spefdzielczy
Wiktoria Barszczak
Krzysztof Przysiecki
Maciej Augustyn
Zdzistawa i Zenon Smieszek
Klaudia Szafranska
Rada Rodzicew SP Ka±mierz
Anna Chudzichowska
Tadeusz Sifacz
Tomasz i Hanna Luczak
Bogumila K6Neczna
Sebastian Kandulski

Do zobaczenia
za rok!

Podczas tzw. sesji oplatkowej w KaZmierzu goSciliSmy
Starostc Szamotulskiego Pawla Kowzana (drugi od lewej),
kt6ry dzickujac Kaimierzanom za wspOlprace zlozyl
obietnice, i2 w 2009 roku Samorzad Powiatu przeznaczy
1,5 min zi na modernizacjc drogi z Kaknierza w kierunku
Tarnowa Podg6rnego.

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
CCRPZM nr 292
I .ista Ministra Infrastruktury nr RS 001021
Biegly sgdowy
Biegly skarbowy
WYCENY - EKSPERTYZY
REKONSTRUKCJA ZDARZEN DROCOWYCH
tel. 0603 849 073 lub 061 656 49 61

Kaknierscy harcerze pod dowOdztwem Anny Kubiak
przybyli na sesjc Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2008 r.
Zlo2yli wszystkim zebranym najserdeczniejsze zyczenia
Swiateczno-noworoczne oraz obdarowali zebranych
„siankiem".

OS'RODEK SZKOLENIA KIEROWCOW
FORMULKA
zaprasza na kursy kierowcOw kat. A i B
tel. 0512 306 062
Najlepsze iyezenia noworoczne
dla mieszkancOw wsi lihIczyn i Stare
sk/ada soltys Andrzej Szulc
wraz z Raclq Soleckq

Obserwator KAZMIERSKI

Spotkanie gimnazjalistOw z prof. Malinowskim
W dniu 9 stycznia 2009 r. kaimierskie gimnazjum go§cilo niecodziennego
goScia, wybitnego znawce pradziejOw naszej ziemi, autora publikacji na temat
przeszlo§ci gminy Kainnierz - prof. Tadeusza Malinowskiego. W spotkaniu ze
znakomitym archeologiem wzicli udzial uczniowie klas III i klasy IIB. Profesor
przyblityl nam przede wszystkim historic Komorowa, w którym od IX do VIII
wicku istniala faktoria, czyli placöwka handlowa, powstala na bursztynowym
szlaku, jakim kupcy z basenu Morza SrOdziemnego wedrowali pc) bursztyn nad
Baltyk. GimnazjaliSci obejrzeli, przygotowany przez goScia, pokaz slajdOw
przedstawiajacych prace wykopaliskowe na Wyspie Komorowskiej i znalezione
tam przedmioty np. gliniane naczynia, brazowe i zelazne ozdoby. Na takie
eksponaty natrafiono rOwniet w Gorszewicach, gdzie bylo miejsce pochOwku
mieszkaticOw komorowskiego grodu. Zmarlym na drogc w zaswiaty dawano,
oprOcz naczyn i ozdOb, takte
narzedzia i bron. Dowiedzielimy sie, to grzechotki i miniaturowe naczynia
gliniane pochodzace z Wyspy Komorowskiej nie byly dzieciccymi zabawkami,
lecz przedmiotami zwiazanymi z kultem. SpolecznoS6 komorowska wierzyla, iz
grzechotki odpedzaja zle moce, a miniaturowe kubki, czy misy byly
rekwizytami zwiazanymi z obrzedami odbywajacymi sie w grodzie. Z kolei
brazowe brzytwy, lyteczki do czyszczenia uszu i szczypczyki do wyrywania
zbcdnego owlosienia, znalezione na cmentarzysku w Gorszewicach, .§wiadcza
o tym, to nasi przoclkowic dbali o swa higiene. Nie sposOb przytoczyd to
wszystkich ciekawych in formacji, ktOre przekazal nam profesor.
Na koniec warto dodaé, e w 2008 r. ukazala sie najnowsza ksiatka Tadeusza
Malinowskiego Archeologia. 0 Sredniowiecznych i nowotytnych mieszkaticach
Komorowa w powiecie szamotulskim wydana przez Urzad Gminy w Kaimierzu.
Zvczymy przyjemniej i pouczajacej lektury.

Sylwia ZagOrska
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..
Ushigi krawieckie - Justyna Tym
64-530 Kaimierz, ul. Wiiniowa 13
tel. 061 29 17 950 lub 0667 729 650 ,

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

Szukam dodatkowej pracy po godz.
15.00
(moie bye bez umowy)
tel. 0695 602 900

ZAGADKA

Kto znajduje sic na zdjcciu?
Odpowiedzi prosimy przesylae na adres Redakcji.
Na osoby, ktOrc udziclq wyczerpujqcej odpowicdzi czekajq nagrody.
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GAZ SERWIS
Arkadiusz Tomczak
tel. 0601 76 32 86

Wlodzimierz Scislowski

Pamietnik znaleziony w biurze
DziS trzeci stycznia. Bez dysputy
Skladka na kwiatki dla Danuty
Pojutrze Edzia imieniny.
Po cztcry dychy sie zlotymy.
Osmego stycznia gestem szczerym
Koniak otrzymad ma Seweryn.
Dwunasty stycznia, wicc Czeslawa.
Skladkowy torcik, no i kawa.
A czternastego znowu Fetus
Zajrzy w portfel naszych czelusd.
Wlodzio na jubel szesnastego,
Jut przypomnial sie kolegom.
Nazajutrz Swicto ma Antoni.
Jut w biurze ktoS za nim goni.
Potem Piot ruS i Jaropelek.
Plomieri zapalu we mnic dopeigl.
Dziewietnastego znowu Marta
DwOch bombonierek chyba warta.
Panne Agnieszke, maszynistke,
Ma uszczcliwid czajnik z gwizdkiem.
Nazajutrz portier, pan Wincenty,
Tet lyknie czysta wniebowziety.
Dwudziesty pia.ty- to Pawelek!
ZnOw trzeba rozlad cos do szkielek.
A w Srode imieniny Jana.
Szefzawsze mote liczyd na nas.
Dwudzicsty Osmy. Daje slowo,
Stole pod kasa potyczkowa.
Nietle, jak na poczatek roku.
Ach, ilet biuro ma urokOw!

ze zbioru satyr „Tyrady i nivanse"- 1978
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INFORMACJA 0 UDZIELENIU ZAMOWIENIA
na dostawg oleju napgdowego do zbiornika paliw zlokalizowanego w Kaimierzu, przy ul. Lena 11
na potrzeby Zakiadu Uslug Komunalnych w Kaimierzu w iloici 70.000 1

Umowc zawarto z Przedsicbiorstwem Prywatnym Handlowo-Uslugowym PETROL-HAWEN J. ZmySlony, A ZmySlona
Sp(Aka Jawna , ul. Dabrowskiego 8, 64-920 Pila

Bralig my udzial w projekcie unijnym.
Po raz drugi mlodzie2 kaimierskiego gimnazjum uczestniczyla w realizacji unijnego projektu edukacyjnego „WyrOwnywanie
szans edukacyjnych dzieci i mlodzicZy w Gminie KaZmierz". Jak sama nazwa wskazuje g/Owny cel projektu to wyrOwnywanie
szans edukacyjnych dzieci i miodzieZy. Cel ten naleZalo osiagn# poprzez zorganizowanie bezplatnych dla mlodzieiy wyjazdOw
m.in. do teatru, do muzeum, do kina a takie poprzez uczestniczenic w zajcciach pozalekcyjnych, ktOre wickszoSC z nauczycieli
prowadzi nieodplatnie. Termin realizacji projektu byl bardzo krOtki: od 1 XI do 15 XII 2008 r. Dzieki zaanga±owaniu
nauczycieli zorganizowane zostaly ciekawe i atrakcyjne pod NAtzgledem merytorycznym wyjazdy mlodzieiy do:
Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Muzeum Etnograficznego i Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu,
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu,
Collegium Chemicum UAM w Poznaniu,
Kina IMAX,
Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl „Nabucco",
Filharmonii Poznafiskiej,
Teatru Nowego w Poznaniu na spektakle:
„Przyjecie dla glupca",
„ Czego nie widae.
Lacznie we wszystkich wyjazdach uczestniczylo 500 gimnazjalistOw wraz z opiekunami. WiekszoS6 z pracujacych w naszym
Gimnazjum nauczycieli prowadzi nieodplatne zajccia pozalekcyjne. Sa to kola przedmiotowe, zespoly wyrOwnywania wiedzy,
dodatkowc lekcje przygotowujace uczniOw do egzaminu gimnazjalnego, zajecia sportowe i zbi6rki harcerskie. 0 ile bezplatne
wyjazdy odbywaly sic tylko w czasie realizacji projektu, to juz wspomniane wyZej zajecia pozalekcyjne prowadzone sa przez
caly rok szkolny. Uczestniczy6 w nich moo wszyscy chctni uczniowie. WspOlne wyjazdy sa nie tylko okazja do integracji
naszych gimnazjalistOw, ale pozwalaja im zdobywa6 wiedzc nie tylko w lawce szkolnej. Nam nauczycielom natomiast stwarzaja
okazjc do obserwacji zachowania uczniOw poza szkola. Z satysfakcja stwierdzam, ze pociczas zadnego wyjazdu nie musieliSmy
Malgorzata Nowak
sic wstydzia za naszych wychowa nkOw.

W dniu 14 grudnia 2008 r. w Bibliotece
w Kaimierzu odbyla sic wystawa rekodzie/a
Izabeli Wolkiewicz z Pierska. Zwiedzajacy nie
szczgdzili pochwal mlodej artystce.
Produkowane przez Pania Izg wyroby po
wystawie moina bylo naby6 za naprawdg
niewielkie pieniadze.
Na zdjgciu Pani Iza z radnym Wojciechem
Trojankiem z Pierska.

wiejskiej w POlku zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pani
W sobote 24 stycznia br. w iwietlicy
Soltys Alina Bak wspomagana przez dzieci i nauczycieli ze Szkoly Podstawowej w Sokolnikach Wielkich przygotowala
nie tylko slodki poczcstunek. Dla seniorOw w oryginalnym programie artystycznym wystapity ich wnuki i prawnuki.

Obserwator KA2MIER SKI
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„BIBLIOFILKI" ROZWIJAJ4 SIFT !!!
Dnia 11.12.2008 roku zespOl teatralny „BIBIOFILKI" pod kierunkiem Doroty Wojta§ ze Szkoly Podstawowej
w Ka;:mierzu, uczestniczyl no raz kolejny w Powiatowym Przegladzie TeatrOw Dzieciecych w Szamotulach. W przegladzie wzielo
udzial 12 zespolOw. „BIBLIOFILKI" zaprezentowaly sztuke pt. „Diabelsko Trudne", a wzielo w niej udzial 26 uczniOw. Za to
przedstawienie profesjonalne jury (aktorzy z Teatru Animacji „Marcinek" z Poznania)
dostrzegio prace zespolu i przyznalo
„BIBLIOFILKOM" nagrode - wyrO2nienic. Jako jedyny zespOl uczniowic z
Ka2mierza zostali nagrodzeni nagrodami indywidualnymi za kreacje Fot. Twardowski i Mefistofeles
aktorskie.
A2 4 uczniOw uhonorowano tymi nagrodami:
Martync Skarupe za role diabla Mefistofelesa,
JOzefine Maciejewska za role Twardowskiego,
Adama Michalskiego za sugestywne zagranie roll
starszego brata - Bartka,
AcIriana Szambelana za role mlodszego brata - Madca.
Opiekun grapy tez zostal doceniony, gdy2 otrzymal nagrode za re*yserie.
Mimo, i2 grupa nie otrzymala najwy2szej nagrody, wszyscy wrOcili do
domu w bardzo dobrych humorach z postanowieniem, 2e nastepnym
razem zdobeda kolejna statuetkc Czarncj Ksie2niczki.

KAP1TAL LUDZK1

at*,,,ounk
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** *
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

NARODOVVA STRATEGIA SPOJNOSCI

**

* **

** * **

Zapraszamy do udzialu w bezplatnym szkoleniu w ramach projektu wspOlfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Tytul projektu: „Edukacja szansa na lepsza przysz/ogâ"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich,
Dzialanie 6.1. Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, Poddziatanie 6.1.1
Wsparcie osOb pozostajacych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zapewniamy:
Bezplatne szkolenia i bezplatne materialy szkoleniowe oraz podrcczniki,
- Materialy biurowe dla uczestnikON.v szkolenia,
Dodatek szkoleniowy -4z1 za kazda godzine szkolenia,
Catering i zwrot kosztOw dojazdu na zajccia dla oseib doje2d±ajacych na zajccia.

W projekcie uczestniczye moga osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo.

Chgtni na szkolenie winni sie zglasza6 w trybie pilnym
do O g rodka Pomocy Spolecznej w Kaimierzu - tel. 061 29 18 360
ALO - 2 spOika z o.o.
Kobylniki k/ Poznania, ul. Szamotulska • 26 62-090 Rokietnica
tel (061) 8482-602, fax (061) 8482-603 • e-mail: alo@sylaba.poznan.pl

OFERTA PRACY
Biuro Rachunkowe zatrudni absolwentOw szkO/ §recinich z wyksztalceniem ekonomicznym, administracyjnym lub biurowym. Kobylniki
(trasa - autobus 01 przez Napachanie). Zgloszenia osobiste w siedzibie
firmy od poniedzialku do piatku w godzinach od 9:00 do 15:00

19 stycznia 2009 roku

Tadeusz Ossowski z Kaimierza od wielu
lat jest znany jako zapalony filatelista.
Ostatnio odkryl u siebie rewniez pasje
numizmatyczna, poiwiecajac sie
zbieraniu monet z podobizna naszego
Papieia Jana Pawla II.
CHCESZ WIEDZIEC WIECEJ I SZYBCIEJ ?
zajrzyj na www.kazmierz.pl
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w Gminnym Ogrodku
Kultury w Kaimierzu
odbyly sic gimnazjalne
Jaselka wyrezyserowane
przez p. Anne Brauze.
Uczniowie przygotowali
scenografig i Owiczyli
swoje umiejetno gci na
zajgciach Kola Teatralnego. Kolgdy gral
i ipiewai szkolny ch6r
i zesp6/ wokalny prowadzony pod kierunkiem
p. Roberta Winieckiego.

Obserwator KAEMIERSKI
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DZIEN PATRONA
19 grudnia 2008 roku w Gimnazjum
im. A. Mickiewicza po raz siOcimy odbyl
sic Dzien Patrona. W ramach tego
projektu uczniowie brali udzial
w rOZnych konkurencjach, ktOre
przyblizaly im biografic i twOrczoSé
Adama Mickiewicza oraz romantyczne
UroczystoSe rozpoczclo
tradycje.
przedstawienie wyreZyserowane przez
p. Malgorzatc Hamrol na podstawie II
czcsci „DziadOw". GlOwne role
w dramacie zagrali: GuSlarza Bartlomiej Magdziarek, Widmo - Patryk
Zbarai, Zosic- Katarzyna Hasik, ROzie i
JOzia - Julia Kandulska i Patryk
Baksalara. Uczniowie mieli rOwnieZ
okazjc zaprezentowa6 swoje talenty
taneczne w polonezie. Spo grOd klas I

zostala wyrOZniona klasa IC (Patrycja
Lopata i Patryk Wlodarczak), spoSrOd
klas II - klasa IIB (Alicja Przybylska
i Pawel Cierpiszewski), a spoSrOd klas
III najlepsza okazala sic klasa IIID
(Katarzyna Hasik i Bartlomiej
Magdziarek). Poloneza z uczniami
6wiczyla p. Anita Rutkowska.
UmiejctnoSci plastyczne uczniowie
wykorzystali podczas wykonywania
kolaiu, przedstawiajacego wydarzcnia
z Zycia i twOrczoSci Adama Mickiewicza.
WyrOZniono prace klas: IC, IIB i IIIA. Za
konkurs plastyczny odpowiedzialna
byla p. Honorata Pytel. Zaproszeni
goScie, nauczyciele i gimnazjaliSci byli
takze swiadkami zmagari intelektualnych finalistOw Konkursu Wiedzy
o Patronie. SpoSrOd wszystkich
uczniOw w I etapic (klasowym) i w 136/finale wyloniono picciu gimnazjalist Ow,

ktOrzy uzyskali najwicksza, Iiczbc
punktOw. W Dniu Patrona, podczas
finalowej rozgrywki, najlepsza okazala
sic Julita Sobkowiak z III C, II miejsce
za..W Bartlomiej Konieczka z IIB, a III
miejsce przypadlo Dawidowi Wolniakowi z IIIA. Za konkurs odpowiedzialne
byly p. Anna Brauze i p. Joanna
Andrzejak. 15 grudnia odbyl sic
konkurs recytatorski zorganizowany
przez p. Malgorzatc Hamrol.
WyrOZnione zostaly: I miejsce - Anna
Filipiak IC, II miejsce - Sara KaZmierska
IIID, III miejsce rOwnolegle zajcly - Anna
Osiriska II IB i Paulina Glowacz IID.
W roli konferansjerOw doskonale
sprawdzili sic Monika Kmieó i Bartlomiej Wierzbicki. ROwnie sprawnie
i profesjonalnie poprowadzili final
konkursu o patronie Dominika
Winiecka i Jakub Nowicki.

•

Rock and roll dla babci i dziadka
W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy rok rocznie Dzien Babci i Dzien Dziadka. Nikt nie pamicta genezy powstania
tego Swicta i tak naprawdc nie ma to N.viekszego znaczenia. Natomiast tak naprawdc to trzeba zada6 sobie pytanie, kim sa dla
nas te osoby i jakie maja znaczenie w codziennym Zyciu rodziny? SzczcSliwe dziecinstwo oraz radoSa i poczucie
bezpieczenstwa, ktbre zapewniaja lub zapewniali nam pod nieobecnoSé rodzicOw chyba jest czymS najcenniejszym, co
mokemy od nich otrzymaa. W koncu obok mamy i taty to oni zajmuja najwiccej miejsca w sercach kaZdego z nas.
To wlaSnie z tej okazji dzieci ze Szkoly Podstawowej w Sokolnikach Wielkich zaprosily swe babcie i dziadk6w we Srodc
dalszym ciagu wedlug
21 stycznia na uroczysty spektakl. Zacza/ on sic od wspOlnego Spiewania kolcd. JesteSmy przeciei w
okresic radosnego i Swiatecznego obchodzenia Bo ego Narodzenia, kiedy to spolem sic kolcduje. 'I'akie
polskiej tradycji w
wspOlne Spiewanie pozwolilo dzicciom na przelamanie tremy, jaka bylo widac na ich twarzach i bez zgrzytu mali artySci mogli
przystapiC do kolejnego punktu programu. I tutaj kolejna niespodzianka czekala na widzOw. Dzieci zaprezentowaly jaselka proste w treSci, ale, w jak2esz niebanalnej konwencji teatru lalkarskiego. Wida6 bylo, Ze niezmiernie duo pracy wloZyli mali
artySci w przygotowanie sztuki. Scenografia i wystrOj sceny a nastcpnie
praca nad kukielkami. Potem musieli opanowa6 teksty oraz wszystkie
ruchy, jakie trzeba wykona6 lalkami. Dzieki temu nie bylo Zadnych
zgrzytOw i problernOw podczas wystcpu i smialo moZna powiedzieC, ±e
zaprezentowali sic jak prawdziwi zawodowcy, za co otrzymali rzcsiste
oklaski. Kolejnym punktem wystcpu bylo pokazanie krOtkich etiud.
KaZda klasa miala kilku minut, aby zaprezentowac swOj zestaw wierszy,
prozy i pioscnek o tematyce S‘victa babci dziadku. Wszystkim podobaly
sic te scenki, ale chyba najwieksze oklaski zebrali artySci z klasy „0" za
wykonanie i odtanczenie piosenki zatytulowanej „Babcia tanczy Rock
and Rolla". Oklaski i wolanic o bisy Swiadcza najlepiej, Ze program
bardzo sic podobal. A slowa podziekowati, jakie dziadkowie wypowiadali
pod adresem malych wykonawc6w i ich nauczycieli naprawdc byl
zasluZony. I na koniec pozostalo juZ tylko zlolenie Zyczen i przekazanie
przez dzieci swym goSciom wlasnorecznie wykonanych prezencikOw
z laurka mi.
RK

Wszystkim Babciom i Dziadhom z okazji Ich kvicta
shladamn najserdecznie j sze inczenia: przede wszijsthim zolrowia,
szczeg cia, radotici i pociechtj ze wszystkicit wnukow oral prauntuktiw.
Obsertvato r KA2MIERSKI
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Sokolnicka jaselka u przedszkolakOw.
Boie Narodzenie nieodparcie wia2e sic z pewnymi symbolami
i obrzcdami. Nawet dzisiaj w dobie rozwoju cywilizacyjnego i ogromncgo
skoku technicznego, jaki przeZywamy to my ludzie tesknimy za tym
picknym a wrccz mozna by rzec magicznym okresem, w kt6rym to
okazujemy sobie nawzajem tak wide ciepla i dobroci. Czy ktokolwiek z nas
umialby sobie wyobrazi6 wieczOr wigilijny bez choinki, op/at ka. czy pustego
miejsca dla niespodziewanego goscia. Nawet Msza Swicta zwana Pasterka
musi koniecznie by6 celebrowana o pMnocy, aby poczu6 ten specyficzny
klimat tych radosnych §wiat. I na tym nie konczy sic §wietowanie
i obrzedowo§6 Bo2onarodzeniowa. Przez kilka kolejnych tygodni powinno
§piewa6 sic wspOlnie koledy przy 216bku. Chlopcy i dziewczcta obchodzili
ongi§ wsie i miasta z Gwiazda lub Turoniem albo tak jak w Krakowie ze
szopka. Bardzo dobrze rozpowszechnionym zwyczajem bylo i jest nadal
wystawianie przedstawien teatralnych tematycznie zwiazanych
z Narodzeniem Jezusa Chrystusa. Za prekursora tycf2e inscenizacji powszechnie uwa2any jest §w. Franciszek z Asy±u.
Jaselka, bo t aka wla§nie nazwc nosza owe przedstawienia na stale wpisaly sic rOwnieZ w §wiateczny obraz Sokolnik Wielkich.
KaZdego rokt, w kaplicy pw. §w. Urszuli sa one wystawiane. W postaci ze sztuki wcielaja sic dzieci uczcszczajace do tutejszego
przedszkola. Ze wzglcdu na wiek mlodych aktorOw ich nauczyciele i siostry dobieraja odpowiedni scenariusz tak, aby kaZde
dziecko moglo podolae tej2e zaszczytnej, ale i niezmiernie odpowiedzialnej roll. W tym roku wiekszo§6 tej gwiazdorskiej obsady
stanowily najmniejsze dzieci, bo zaledwie dwu i trzylatki. Wobec powyZszego jaselka byla w swej tre§ci bardzo prosta
i odzwierciedlala to, co najwa2niejsze jest dla nas i pochodzi z zapisu biblijnego. Natomiast jak zwykle nauczyciele
i opiekunowie dziatwy przedszkolnej przy pomocy rodzicOw zapewnili przepickna scenografic i fantastyczne stroje. Do
obejrzenic Jaselek nie trzeba bylo namawia6 publiczno§ci. Jak jeden ma2 stawili sic wszyscy, dla ktOrych byla dedykowana.
Jednego dnia dla kole±enstwa ze szkoly a innego dnia dla rodzicOw. Oczywi§cie specjalne wydanie tej2e bylo wystawione dla
dziadziusiOw i babel, przez co bylo dodatkowo okraszone odpowiednimi wierszykami piosenkami z okazji zbliajacego sie ich
§wicta.
R. Kaczmarek
B. WIETO BIBLIOTEKI
Biblioteka Szkoly Podstawowej w Kazmierzu przez caly pa2dziernik uczestniczyla w obchodach Miedzynarodowego Miesiaca
Bibliotek Szkolnych. W ostatnich dniach wrze§nia uczennice naleiace do zespolu teatralnego
przebrane za postacie bajkowe poinformowaly wszystkich uczniOw odwiedzajac kaZda klase o SWI1 dzialajacego przy bibliotece,
CIE,przed
konkursach,
zadaniach
przygotowanych na caly miesiac oraz zaprosily do uczestnictwa. By/ tez przygotowany i powieszony
biblioteka
plakat
zawierajacy plan zadari. Caty paidziernik biblioteka tetnila Zyciem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach. Mieli
wplyw na wystrOj lokalu bibliotecznego - przynosili maskotki rO2nych postaci bajkowych, ozdobili biblioteke kolorowymi
girlandami,
kwiatami, przez co miejsce, w kt6rym spedzaja sw6j wolny czas stab° sie kolorowe i wesole. W codziennych wypoZyczeniach
ksiaZek
pomagaly krasnoludki, kot w butach, kopciuszek i czarownica, a kaZdy czytelnik czestowany byl cukierkiem. Przez caly miesiac
uczniowie clobrze sie bawili uczestniczac w konkursie plastycznym „MOj ulubiony bohater ksia2kowy" oraz w szkolnym
konkursie
pieknego czytania. Uczniowie mogli tez rozwiazywa6 krzyZOwki zwiazane z literatura, czytanicm, biblioteka. Co strde odbywalo
sie
(i trwa nadal) glosne czytanie ciekawych ksia2ek dla uczniOw klas I-III. Dzieci z ciekawo§cia i wielkim skupieniem sluchaty
czytanego
tekstu, gdyZ pOiniej byla rozmowa na jego temat oraz rysowanie ilustracji. W czasie trwania tego SWIETA dzieci podarowaly bibliotece
201 egzemplarzy ciekawych i potrzebnych ksiaZek wzbogacajacych szkolny ksiegozbiOr.
Wszystkie prace uczniOw i konkursy zostaly ocenione przez jury i nagrodzone.
W konkursie plastycznym klas I-Ill „Möj ulubiony bohater ksiaZkowy"zajeli:
I miejsce - Grzegorz Przybyl z lb i Jakub Paternak z IIb
II miejsce - Klaudia Gadysiak z lb i Jakub Andzejewski z Illb
miejsce - Zuzanna Halaszkiewicz z lb
WyrOZnienia otrzymali:
Sebastian Przybysz z Ila
Weronika Win iecka z lb
Julia Toboia z lila
W szkolnym konkursie Picknego Czytania najlepszymi zostali:
Z klas pierwszych:
I miejsce - Zofia Kasprzyk z lb
II miejsce - Daniel Pacholak z la
III miejsce - Kamila Majka z Ib
Z klas II - Ill
-- --J
Kopciuszek i Kot w butach w czasie pracy
I miejsce -Anna Napierala z Illb
miejsce -Aleksandra Koryl z IIa oraz Patrycja Kaczmarek z Illa
III miejsce - Filip Ruta z
Z klas IV-VI
I miejsce -Adam Michalski z Vlb
II miejsce - Karolina Robak z Vb
III miejsce -JOzefina Maciejewska z Vlb oraz Joanna Nowak z Via
Za poprawne rozwiazanie krzy2Owek losowo nagrodzeni zostali nastepujacy uczniowie:
Antonina Frackowiak z lc i Kamila Majka z Ib,
Stanislaw Paluszak z Ilb i Michal Sitkowiak z lib
Zofia Frackowiak z Illb i Jakub Andrzejewski z III b
Nagrode otrzymala tez Bolena Kurzyriska z klasy IVc oraz Anna Pietron z klasy Illa za podarowanie
najwickszej ilo§ci ksia.Zek bibliotece szkolnej. Nagrocizona zostala rOwnie2 Katarzyna Hamrol z IVa za
wielkie zaangaZowanie w bajkowy wystrOj biblioteki.
Nagrody wreczono 12 listopada 2008 roku.
Ja, jako organizator tego Swieta serdecznic dzickuje wszystkim uczniom za zaanga2owanie sic w to
akcje i zachecam do jeszcze liczniejszego udzialu w nastcpnym roku. My§le, 2e znowu bedziemy sie
cudownie bawie i uczy6 jednocze§nie.
W imieniu szkoly, biblioteki i uczniOw serdecznie dzickujc za ufunclowanie dla uczniOw nagrOO
wszystkim sponsorom: pani Malgorzacie Chudzichowskiej, panu Zenonowi Kaimierczakowi, pani
Jolancie Koniecznej, panstwu Wiesiawie i Krzysztofowi Ossowskim, pani Teresie Starosta, Bankowi
SpOidzielczemu w Dusznikach 0/ Kairnierz, Chacie Polskiej oraz firmie Valliant.
Dorota Wojtaé
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Kochamy polskie tradycje
- Wigilia
Pod takim haslem przez dwa tygodnie
nauczycielc i uczniowie klas I - III
Szkoly Podstawowcj w KaZmierzu
realizowali projekt edukacyjny
zwiazany z BoZym Narodzeniem.
Celem projektu bylo to, aby kaZdy
uczeri poznal tradycje i symbole
wigilijne. Najpierw przygotowywaliSmy
prace plastyczne na kiermasz
Swiateczny i Swiateczny wystrOj sal
lekcyjnych. Odbywaly sic raZnorocIne

iyczac sobie nawzajem zdrowia
i szczeScia, ze pod bialym obrusem jest
sianko a przy stole puste miejsce, ze do
wieczerzy wigilijnej siadamy z pierwsza
gwiazda, a mama przygotowuje 12
postnych potraw. Dzieci odczuwaly
potrzebe wspOlnego Swietowania
i radoS6 z podarkaw, ktare przylias1
gwicty Mikolaj, wspalnie zaspiewaly
kilka kolcd. JeSli w polskiej tradycji
wychowamy naszc dzieci i w rodzinnych
domach pielegnowae sie ja bcdzie, to na
pewno jeszcze wiele pokolen przetrwa
przepiekna polska Wigilia.

konkursy, m.in. na najpiekniejsza
szopke betlejemska. UbieraliSmy
choinki w ozdoby samodzielnie
wykonane. UkladaliSmy Zyczenia
Swiateczne, ktare wysy/aliSmy do
najbliZszych. UczyliSmy sic raZnych
wierszy i piosenek, a klasa trzecia
przygotowala Jaselka. Kulminacyjnym
momentem bylo wspalne spotkanie
w milej atmosferze i scenerii
§wiatecznej oraz prezentacje
bozonarodzeniowe poszczegalnych
klas. Dzieci wiedza jak vane jest
podtrzymywanie tradycji i wiezi
rodzinnych, ze dzielimy sic oplatkiem

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

Mikolaj w przedszkolu
Dnia 12.12.08 dwie grupy przedszkolne: „Wiewiarki" i „WrObelki" zorganizowaly dla swoich niepelnosprawnych przyjacia/
„mikolajki". Dzieci specjalnie na to okazjc przygotowaly swiateczny program artystyczny, na ktary skiadaly sic: piosenki
o Mikolaju, piosenki o choince, twice i okoliczno§ciowe wiersze. W dalszej czeSei spotkania przedszkolaki wrcczyly przybylym
goSciom upominki. Nie zapomnieliSmy teZ, a slodkim poczestunku, wspOlnym spiewaniu koled i skladaniu Zyczen na
nadchoclzace Swieta Botego Narodzenia oraz na Nowy Rok.

Serdeczne podziekowania za ufundowanie paczek twiAtecznych skiadamy: Chacie Polskiej, p. Halaszkiewiczom
J•B• I.P.
- „Sklep ABC" oraz Mleczarni „Jana"

*

ZYWNO Ed DLA DZIECI

TuZ przed Swietami Bolego Narodzenia, mlodzieZ gimnazjalna,
przeprowadzila w kaZmierskicla sklepach trzecia zbiOrke Zywnoki
dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotulach.
Do akcji tradycyjnie wiaczyty sic sklepy „Chats Polska" i „ABC".
Dzicki Zyczliwoki mieszkancOw naszej gminy oraz wra±liwoSci
personelu obu placOwek udalo sic zebrac kilka kartonnw
produktOw trwalych oraz slodyczy. Tegoroczna zbiörka odbyla sic
maj
pod haslem: „Kupujac, dajesz radok".

W imicniu Rady Solcckicj i wlasnym skladam serdcczne
podziekowania ChOrowi Kameralnemu CANTUS FIRMUS
z Ka2mierza oraz skrzypaczce Dominica Winieckiej za
uswietnienie swoim wystepem Dnia Seniora w Przybrodzie
- Gmina Rokietnica.
Dodatkowo dziekuje dyrekcji Szkoly Pod stawowej
w Kaimierzu za pomoc techniczna przy organizacji tej
Z wyrazami szacunku
imprezy.
Magdalena Jujeczka
Soltys wsi Przyhroda
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DROGA ZYCIOWA
ANTONIEGO BRECZEWSKIEGO Z KAZ.MIERZA
POWSTANCA WIELKOPOLSKIEGO
Antoni Breczewski, syn Andrzeja i Marianny z domu Garska. Urodzil sie 28.05.1891 roku
w Grzebienisku, w powiecie szamotulskim. 15.10.1913 roku zostal powolany do czynnej slu.Aby
wojskowej w armii niemieckiej i wcielony do 19. Regimentu Piechoty z Courbiere,11 kompanii.
Zostal ujety w cwidencji wojskowej pod 13. numerem.
W okresie pienvszej wojny S‘viatowej ( 1914-1918) walczyl w szeregach 14. Regimentu Piechoty
na zachodnim froncie Europy.
28.12.1914 roku zostal ranny. Po wyleczeniu wrOci/ na front. 13.12.1918 roku zdemobilizowanv
w stopniu starszego szeregowca i skierowany do Ka2mierza.
2.01.1919 roku jako ochotnik

w Szamotulach. W szeregach

,

Antoni Breezewski
w mundurze z lat 1919 - 1921
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zglosil sic do tworzonych oddzia/Ow powstanczych
Kompanii Szamotulskiej pod dowOdztwem porucznika
Franciszka Przybylskiego walczyl na terenie powiatu
szamotulskiego, a nastepnie na odcinku nadnoteckim pod
Czarnkowem, Gulczem, Roskiem i Wrzeszczyna.
Sekcja, ktOra dowodzil Antoni Breczewski do zakoriczenia
walk powstariczych zdobywala sprzet wojenny i jericOw. 21.06.1919 roku z Kompania
Szamotulska zostal wcielony do powstalego 63. Torunskiego Pulku Piechoty (16.
Pomorska Dywizja Piechoty).
W szeregach tej formacji walczyl w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
Przeniesiony do rezerwy 26.11.1920 roku w stopniu pint onowego.
W Ka2mierzu wlaczyl sie w dzialalnoSO Zwiazku WeteranOw Powstan Narodowych
Rzeczypospolitej Polskiej 1914-1919, ktOry w 1938 roku przeksztalcil sic w Zwiazek
PowstancOw Wielkopolskich. Antoni Breczewski byl jednym z wielu wspOlorganizatorOw
tego stowarzyszenia. Pelnil funkcje skarbnika do 1939 roku. Dzialal w radzie parafialnej
ka.Z. mierskiego koSciola oraz w zarzadzie Katolickiego Stowarzyszenia MO,Ow, kV:ore
powstalo 15.07.1937 roku. W pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej w 1939
roku, z siostra Agnieszka i bratem Szczepanem zostal wysiedlony do Generalnego
Gubernatorstwa. Najpierw przebywal w Jcdrzejowie, a nastepnie w Kocku. Tam wlaczyl
sie w pracc Komitetu Opiekunczego niosac pornoc wysiedlonym Polakom. W tym okresie
zmarl brat Szczepan.
Po wyzwoleniu ziem polskich w 1945 roku wrOcll do Ka2mierza. W 1946 roku
uczestniczyl w reaktywowaniu dzialalno§ci Zwiazku PowstancOw Wielkopolskich. Od
1950 roku czlonek Zwiazku BojownikOw o Wolno§a i Demokracje w Kaimierzu. Pelnif
funkcje skarbnika do 1960 roku, a nastepnie przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.
W latach 1946-1950 byl czlonkiem Zarzadu Banku Spaidzielczego w Kamierzu.
Zmarl 2.11.1974 r. Spoczywa na kaZmierskim cmentarzu.

Za udzial w walkach o niepodlegioSe Polski
w latach 1918-1921 otrzymal odznaczenia:

35taxt -1(4th

Medal Niepodlegio g ci N 33449
Potwierdzenie przyznania odznaczenia przez
Biuro Komitetu Krzyai Medalu NiepodlegloSci.
Medal Pamiatkowy za Wojne 1918-1921
Nadany rozkazem D.O.K. VII nr 24 z clnia 1.06.1929 r.
Wielkopolski Krzyi Powstanczy
nr leg. B- 42349, Warszawa 27.08.1957 r.
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Krzyi Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
nr leg. 4-39032, Warszawa 23.12.1967 r.
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7.05.1919 r.

plutonowy

10.07.1919 r.

podporucznik

31.01.1972 r.

Karta rozpoznawcza nr 350 wydana przez wladze
niemieckie Antoniemu Breczewskiemu przebywajacemu
w okresie okupacji hitlerowskiej na wysiedleniu w Kocku,
powiat Radzyn, okrcg Lublin.
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Antoni Brcczewski zostal odznaczony
Medalem Pamiatkowym za Wojnc 1918 - 1921
- rozkazD.O.K.VII. nr 24 z dnia 1.06.1929

Legitymacja nr 33449 Medalu Niepodleg/oSci, ktOrym odznaczono
Antoniego Breczewskiego.
Wykorzystanc irOdla :

Wypisy z dokumen1Ow ZBoWiD Kolo Kaimierz z lat 1950-1990 sporzadzone 18.05.2005 roku przez Urszu1 Kowzan.
Ksiadz W. Swoboda, Dzieje koSciola w Katmierzu, Ka2mierz 1937, s. 42.
ZaSwiadczenie wydane przez Centralne Archiwum Wojskowe nr 3553 z dnia 24.10.1972 r.
Mianowanie na stopien podporucznika z dnia 31.01.1972 r.
Kopia ksia2cczki wojskowcj Antonicgo Breczewskicgo - rocznik 1891 wcicloncgo 15.10.1913 roku do armii niemiecki
Ksiaieczkc wystawiono 22.01.1917r.
Kopia ksiaZeczki wojskowej Antoniego Breczewskiego - rocznik 1891. KsigZeezke wydano 13.04.1923 roku w KaZmierzu
przcz Powiatowa Komencic Uzupelniefi w Szamotulach.
Kopia karty rozpoznawczej nr 350 wydanej w Kocku, w powiecie Radzyn (Generalne Gubernatorstwo) w okresie okupacji
hitlerowskiej.
Kopie legitymacji odznaczcti za udzial w walkach o nicpodlcgloSe Polski w latach 1918 - 1921.
9. Referat Historyczny z okazji jubileuszu 75-lecia dziatalnoSci Banku SpOldzielczego w KaZmierzti
1910 - 1985, tabela nr 13.
Urszula Kowzan

Kaimierz, 30.07.2008 r.
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
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WIELKOPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

Latocznik I a.
Wykaz zaby MON* oicruchomych w pi.ans di do rejestro zabytkOw
z lerenu gminy Kaimierz.
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spichra tblwazczny, 1880, nr rej. 261I/A z 27 09 1996

Wielkopolski WolewOdzki Konserwator Zabytketw zaswarkza. ze na lerenie
pmmy Kaimierz znaldups soy zabytle nieruchome. tljete w relestrze zabytkow
W zaraczeriu pocano wykazy przedmicg owych 06;ektow
Zatvoadczenie wydano na 000609 Wojta Gminy Kainerz

Caj Wielki
door. XVlll, nr rej 2533/A z 02.08 1956
d poczta ..Kapokonska". ob dont mwstialny.

pol.

XIX nr res 344/A z 29 10 1968

Kaamserr
kosmo/ par p w Najiw Math Palmy, k XV. XVL nr

rej

244898 z 21 12 1932
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aesp61 palacowy. 2 pot XLX. nr rry I714/A z 10 04 1975
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acspo/ dwOrska XIX/XX:
- door, nr rej 2616/A .27.09 1996
polk ro rw I7941A .27 06.1980
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ZaNcznik
Wykaz zabytkow rieruchonych wpisanych do repastro zabytkOw z toren, erniny
Kaimierz

Komorowo
- cupid dworPo. 2 pol XIX.
- dwoa. m oa 2111/AL 09091987
part. nr rej 1795/A .27.091980 i 21.03 2000
to rej
aldualiacja 21 03 2000
shodasiso
park dworalo. XLX. or raj.' 1796/A a 27 06 1980
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Oj, dziaio sig, dziaio!
Minal kolejny rok dzialanic Kola Gospodyii Wiejskich w Bytyniu. Rok pracowity, obfitujacy w atrakcje, zarOwno dla
czlonkin kola, jak i dla mieszkancOw wsi.
Pierwsza data w kalendarzu imprez byl 25 styczeri. W dniu tym zaprosilyStny na spotkanie wszystkich seniorOw
mieszkajacych w Bytyniu, oraz soltysa wsi, pan g Wojciecha Tajsnera i ksiedza proboszcza Piotra Budasza. Zaszczyceni
zostaliSmy obecnoScia najstarszej, 99-letniej mieszkanki wsi, pani Tekli Antoniewskiej. Obecni byli rOwnie2 sponsorzy, ktOrzy
dofinansowali dzialalnoSC kola. BawiliSmy sie przy kawie i wypiekach, a czas urnilal nam zespOl „Ka2mierzanki" i pan
W. Hermann. Kolejnym wydarzeniem byl wyjazd do Teatru
Muzycznego w Poznaniu na „Zemstc Nietoperza". Autobus
zawi6z/ panic ze wszystkich KOl z terenu gminy, wicc nie straszna
byla narn mroina, lutowa pogoda. Wiosna wpisuje sie w nasz
kalendarz, chyba juZna state, Kiermasz Wielkanocny.
\V Niedziele Palmowa oferowalySmy mieszkaticom wsi
i wszystkim przybylym goSciom kawe, wlasne wypieki, baby,
mazurki, i reczne prace czlonkin Kola: pisanki, stroiki,
kurczaczki itp. Na kiermasz przyszly cafe rodziny, wicc
i atmosfera byla rodzinna. Czas umilal wszystkim wystep dzieci
z zespofu „Bytynskie Aniolki".
Po pracowitym okresie czas na odpoczynek. W maju
zorganizowalysmy imprezc przy grilu - tym razem we wiasnym
gronie. Swietnych humorOw nie zepsuly nam nawet pojawiajace
sic juZmeszki.
Po raz drugi od powstania Kola zorganizowalySmy
puszczanie wianków w Noc Swietojanska. Najpickniejsze wianki
zostaly uhonorowane nagrodami, ale wszystkie prezentowaly sie
wspaniale i wszystkie po zapadnieciu zmroku zostaly puszczane
na wode.
Nadszedl czas wakacji. 28-go czerwca pojechalySmy
nad morze - do Kolobrzegu. Sloneczna pogoda zachecala do
plaZowania, lub zwiedzania.
W sierpniu zafundowalySmy sobie wyjazd na piknik,
do niewielkiego pensjonatu, gdzie delektowalySmy sic
swiezymi rybkami, spacerami po pieknej okolicy.
Wrzesien. - czas winobrania, tym razem w Zielonej
GOrze. WybralySmy sie na ta wycieczke wspOlnie z paniami
z Köl w Radzynach i w Ka2mierzu. Na miejscu mozna bylo
kupiC upominki, pamiatki, bra6 udzial w clegustacji rOZnych
win, a co najwaZniejsze, obejrzee „na Zywo" glOwna atrakcje barwny korowOd, jaki corocznie uSwietnia ta impreze.
Kolejne nasze spotkanie, tym razem w szerszym
gronie: zaprosilysmy panie z K61 w Radzynach, Sokolnikach
i KaZmierzu by bliZej sic pozna6 i wspOlnie dzielie sie
doSwiadczeniami. W grudniu rewizyta: pojechalySmy na
zaproszenie Kola z KaZmierza na podobne spotkanie. Byl
oplatek, Zyczenia, poczestunek i wspOlne Spiewanie kolcd.
I zn6w do pracy. Kolejny, byé mote staly punkt
w naszym kalendarzu to Kiermasz Adwentowy. W tym roku
rOwnieZ serwowalySmy kawe, wlasne wypieki. SprzedawalySmy wlasnorecznie zrobione ozcloby choinkowe, pierniczki, stroiki.
Nie zawsze wszystko sie udaje, tym razem nieobecne byly „Bytyfiskie Aniolki" - a szkoda. W swiateczna atmosfera
wprowadzata nas muzyka z plyt. Ostatnic w 2008 roku spotkanie, to spotkanie oplatkowe. Dzielac sic oplatkiem Zyczyly§my
sobie, oprOcz osobistych Zyczen, rOwnieZ dalszego zapalu, radoSci i satysfakcji z tego, co jako spolecznoS6 robimy.
Podczas karnawalu w Swietlicy ocibylo sic kilka zabaw przy muzyce z plyt. Przez caly rok dbalySmy o czystoS6
w Swietlicy, o otoczenie. OdchwaScilySmy czeS6 parkingu, posadzilySmy bratki i inne kwiaty jednoroczne, rote i zaczclySmy
gromadziC kamienie na skalniak. Podczas upalnych dni lata czeSe pari przychodzila podlewa6 posadzone kwiaty.
Rok 2008 przyniOsi nam nie tylko radosne chwile. Z zalem po±egnalySmy dwie koleZanki: Iwone Gajowy i Terese
Walkowiak, ktOre po dlugiej chorobie odeszly do WiecznoSci.
Zapraszamy panic z Bytynia, ktOre chcialyby uczestniczye w naszych pracach do zapisywania sie w szeregi mote
troche archaicznie brzmiacego, ale preinie dziatajacego KOLA GOSPODYN W1EJSKICH. Nasz staly termin spotkari to sroda
GS
godz. 16-ta.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

„JASELliA"
llnia 19 grudnia 2008 o godz. 16.00, grupa dzieci 6- letnich - „WiewiOrki"
zorganizowala dla swoich rodzicOw przedstawienie pt.: „Jaselka".
W tym roku postanowiliSmy polaczye tradycje ze wspOlczesnoScia.
W zwiazku z tym spektakl zostal przedstawiony w formie recytatorskiej oraz
muzyczno - wokalnej.
WS/rid wystepujacych postaci, obok JOzefa i Marti byli: pasterze, krOlowie,
aniolki, zolnierz, rnotocyklistka, kucharka, dziennikarka, dzieci
z przedszkola, gwiazclka, rodzin y polska, dentystka, nauczyciel oraz
gospodarz. Ka2cly przedszkolak przedstawil swoja role, jak potrafil
najlepiej, dlatego na zakoriczenie wystepu dzieci otrzymaly gromkie brawa.
Wychowawcy grupy dzieci 6 - letnich sktadaja yorace podziekowania
wszystkim rodzicom zaprzygotowanie wspanialych strojciw.
LP
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RealIzacje optat (np. czynsz. leleton. energia. RTV, Rd.) °RATA TYLKO 2.50
Realizacja wplat I wyptat got6wki
Kredyty gotOwkowe na dowolny cel, na dogodnych warunkach, proste zasady: bez zaSwiadczen, bez
zabezpeczen. wystarczy tylko jedna wizyta w Agencji. ograniczamy formalnoSct do minimum
Kredyty i potyczki hipoteczne
Kredyt dopasowany do Twoich potrzeb Tani — Etastyczny — Bozpieczny — Przyjazny
Na katdy dowolny cel np. zakup domu. dzialki budowlanej, budowe. rozbudowe. wyposatenie domu lub
mieszkania. zakup samochodu lob wakacje
Na spate kredytu w innym banku
Uproszczona procedura udzielania kredytu. bez okazywania faktur
ROtne waluty kredytu. Konkurencyjne oprocentowanie

PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPLATAMI

ACGEO
gral7MCCMIZAIDM
Teresa Kulik
Gorszewice 26 • tel. 061/29 17 581, 0602 430 510
lub

Urzqd Gminy w

Kaimierzu

(wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 12.00)

KWIACIARNIA

Pania do p rowadzenia mum
oraz obstug i meow
w turn eksportu
zatrudni firma poligraficzna
w Tarnowie PodgOrnym:

przy cmentarzu
w Kaimierzu

sufity pod's% ieszane,
scianki dzialowe,
zabudowy,
szpachlovv attic,
malowanie

oferuje
bogaty asortyment artykulOw
cmentarnych;
kwiaty iywe i sztuczne, bukiety
oraz kompozycje kwiatowe;
wypoiyczanie narzgdzi cmentarnych;
upominki;

tel. 792-616-258

ul.Let.na 1 te1.0-888-041-211

AVTO CZ„StI

- wyksztalcenie wy2sze ew. §rednie,

- MECHANIKA POJAZDOWA

uE Nowowiejska .32
64 - 530 Kaimierz
()ferule
eksp1oatacyjne
do kaEdego typu samochodu.

- dobra znajomok angielskiego,
mile widziany niemiecki,

Poniedziatek — Piatek 800-17°°
Sobota 800-13°°

Tel. 061 29 18 033
0605 586 377

CCM

CO(

- znajomo§6 obslugi komputera,
mo2liwo§O szybkiego opanowania
programu CDN OPTIMA,
- ustabilizowana sytuacja rodzinna i mieszkaniowa.

Monta2 plyt G/K

Aa.a..,e51

Biuro Rachunkowe
Oferujemy klientom:

Kaimierz
ul. Modrzewiowa 15

- kompleksowa obsfug9 firm

Oferty:

tel. 061 29 56 204
tel. kom. 607 85 32 85

- wypefnianie wnioskOw o zwrot
rO2nicy VAT

alicja.kasprzak@prograf-flexo.pl

ziemniewska@euro-biuro.pl
www.euro-biuro.pl

(FV wystawiane na budowe domu a takle na remont mieszkania)

NAJNIZSZE CENY

NAJWY2SZA JAKOSO

CIERA SZYBA K=1.
1465

, ,. ,•,
.

,CGITHCJA

,izil•

Tarnowo PodgOrne (GS) ul. Poznanska 101
tel. 061/81 46 321
CZYNNE: poniedzialki, Brody i piatki od godz. 9.00 do 13.00

W sobote 25 stycznia odbyla sic Zabawa
Karnawalowa organizowana przez ChOr im.
Stanislawa Moniuszki. Zarzad i czlonkowie chOru
serdecznie dziekuja hojnym ofiarodawcom za
przekazane wsparcie materialne i finansowe.

W szczegOlnoici dzickujemy: Spoke G.EN Gaz
Energia S.A, G.S "Samopomoc Chlopska"
w KaZmierzu, Bankowi SpOldzielczemu
w Dusznikach, CHACIE POLSKIEJ w KaZmierzu, STRAUSS CAFE POLAND, Polskiemu
Zakladowi Ubezpieczen (PZU) w Szamotulach,
Panu Pawlowi Czerwifiskiemu - Apteka
„Panaceum", Hurtowni PAKO w Szamotulach,
Paristwu Wieslawie i Krzysztofowi Ossowskim,
ParistwuJaninie i Zbigniewowi Smolarkom, Pani
Teresie Kulik, Pani Justynie Napierala, Pani
Emilii Gomula, Panu Piotrowi Pospiesznemu,
Panu Aleksandrowi Augustynowi, Panu Jackowi
Wilk, Panu Remigiuszowi Kaczmarek.
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DOJAZD DO KLIENTA

OGRE OKNA

Tanie okna I rolety

be-

*cena netto...

tel. 061 816 43 76, fax 061 814 76 56
IIRc) I ety cod 129, —

RATY BEZ PIERWSZEJ WPLATY 1 % MIESIECZNIE
- CALKOWITY KOSZT KREDYTU

TY

NOWAMEB"

KUCHENNE i LAZIENKOWE
MEBLESZAFY WNEKOWE
NA ZAMOWIENIE
BOGATY WYBOR FRONTOW, BLATOW
SPRZET DO ZABUDOWY
WYMIANA FRONTOW i BLATOW
EKSPOZYCJA • INNE MEBLE NA WYMIAR
ellsw
SADY, ul. Szkolna 14, tel. 061 814 71 24, 0601 574 9381

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
W liAiMIERZU
oglasza nabOr na stanowiska:
satnodzielnego referenta
praeounika ds. obsiugi sekretariatu
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u.kazmierz.pl

OKNA PCV ALU

Kaimierz Rynek 1

Tel. 603-846-437
Tel. 661-747-947
Tel. 661-425-507
ZAPEWNIAMY:
-PROFESJONALNE DORADZTWO
-POMIAR GRATIS
-TRANSPORT
-MONTA2
DRZWI I BRAMY GARAZOWE
OKNA OD 5 DO 8 KOM6R
ROLETY
DOBRA JAKOSt W ATRAKCYJNEJ CENIE!!!
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TRZYSTAPIONO DO KONSERWACJI RZEKI SAMY.
Urzad Gminy w Kazmierzu wspOlnie z Urzedem Gminy w Tarnowie PodgOrnym w IV kwartale 2008 roku przystapil do
gruntownej konserwacji rzeki Samy na odcinku od Zbiornika Wodnego „Radzyny" w Kazmierzu do granicy gminy w Gaju
Wielkim. Zakres prac obejmowal: wykaszanie, hakowanie i odmulanie dna i skarp cieku, usuwanie zakrzaczen
i polamanych galezi oraz pni drzew zalegajacych w wodzie. W wyniku prowadzonych dzialan wykonano prace
konserwacyjne na Samie na odcinku o lacznej dlugosci 5 300 metrOw. Prace prowadzili pracownicy Poznanskiego
Zwiazku SpOlek Wodnych z Poznania w miesiacach listopad i grudzien 2008 roku. Planuje sie dalsze kontynuowanie w/w
prac konserwacyjnych w okresie 2009 roku.
L Nazdjeciach - ()dunk,: rzeki-Samyr-, przed konserwacja .1' poi jet,:wykonaniu.
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