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FAIR PLAY

Nagrodzone prace w konkursie fotograficznym „Ziemia Ka ź mierska w obiektywie 2010".
Tomasz Koryl (u dołu po prawej).
Zdj ęcia wykonali: Magdalena Stanisławiak (u góry), Anna Kaczmarek (u doł u po lewej),

Organizacja:
przyj ęć rodzinnych
przyj ęć ślubnych
spotka ń towarzyskich
wieczorków tanecznych
imprez integracyjnych
szkole ń firmowych
catering
Zapraszamy na niedzielne
rodzinne obiady

PVB
Kaimierz Xynek16
4stauracja

Czynne
od wtorku do niedzieli od 12....
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www.dobryadres.com.pl
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tel. 061 29 56 237
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Zapewniamy transport w przypadku imprez okoliczno ś ciowych
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Systetn 5-komorowy
w cenie 3-komorowego!
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ROLETY
MATERIAŁ OWE MOSKITIERY

1.0v4

- długotrwale użytkowanie
- nowocześliry'wygląd
- 5-letnia gwarancja
- korzystna cena

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

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

OBMIAR, MONTA Ż ,

TRANSPORT

1

BUR DRZWI ROLET BRAMH

Obserwator ICAŹMIERSKI

Nagroda dla Biblioteki Publicznej Gminy Ka źmierz w konkursie:
„Dział ania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich"
Projekt ,,I kino może być teatrem",
współ finansowany przez Samorzą d
Województwa Wielkopolskiego nie
tylko okazał się ciekawą i atrakcyjną
ofertą kulturalną skierowan ą przez
kaźmierską bibliotekę do mieszkańców
naszej gminy. Przez dwa lata
przybywały do kina liczne grupy
mł odych rodzin, rodziców z dzie ćmi,
dziadków z wnukami, by móc cho ć na
chwilę chłonąć bajkowy świat teatru.
Do Kaź mierza przyjeżdżali aktorzy
z Poznania, odległych zakątków Polski,
a nawet ze Słowacji. Widzowie mieli
okazję poznać różnorodne techniki
teatralne, podziwiać kunszt aktorski
i ciekawe scenografie. Realizowany
przez bibliotek ę projekt znalazł także

uznanie w X edycji Konkursu
og ł oszonego przez Samorz ą d
Województwa Wielkopolskiego:
„Dzia ł ania proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju obszarów wiejskich". W łaśnie
za to zadanie: ,,I kino może być teatrem"
biblioteka zosta ł a uhonorowana
nagrodą w wysokości 25 000 zł.
Do tegorocznej edycji Konkursu zosta ło
zg ł oszonych 44 projektów (35
projektów nagrodzono). 10 grudnia
nagrodę odebrał Wójt Gminy Kaźmierz
- Wiesław Wł odarczak z dyrektor
biblioteki - Marią Sobkowiak podczas
uroczysto ś ci podsumowuj ą cej
Konkurs w Sali Konferencyjnej PAN
w Poznaniu.

Sukces ten niewą tpliwie cieszy i chce
się powtarzać słowa piosenki:
Wszystko się może zdarzyć
Gdy głowa pełna marzeń
Gdy tylko czegoś pragniesz
Gdy bardzo chcesz (...)

Jerzy Smorawi ński wyró ż niony przez MKOL
W dniu 6 stycznia br. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie
podczas Uroczystej Gali Sportowej zwi ązanej z podsumowaniem sportowego
roku 2009 wręczono Panu prof. Jerzemu Smorawi ńskiemu - rektorowi AWF
w Poznaniu wyróżnienie Mię dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
za działalność na polu zwalczania dopingu w sporcie

Ziemia Kaź mierska w obiektywie
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 2 grudnia dokonano podsumowano
konkurs fotograficzny „Ziemia Ka ź mierska w obiektywie". Na konkurs swoje
prace nadesłało blisko 20 fotografików z terenu gminy i nie tylko. Jury nie
miało ł atwego zadania, bo każde z nadesłanych zdjęć ma to ,,coś". Po długich
obradach postanowiono nagrodzić trzy osoby (ich zdj ęcia publikujemy na
pierwszej stronie okładki); I miejsce - Magdalena Stanis ławiak , II miejsce Anna Kaczmarek (na zdj ęciu), III miejsce - Tomasz Koryl.
Ponadto przyznano trzy wyró żnienia. Otrzymali je: Paweł Szymański,
Jarosław Szymań ski oraz Mariusz Stachowiak.

Jest kasa na modernizacj ę drogi
Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Ludwik B łajet, w obecności
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zenona Ga łki, zapewnił kaźmierskich
radnych, iż Powiat będzie czynił starania, aby zabezpieczyć środki finansowe
w budżecie 2010 roku na kontynuacje modernizacji tzw. drogi życia dla
Kaźmierza. Analizuj ąc budżet Powiatu Szamotulskiego na bie żący rok
znajdujemy potwierdzenie s ł ów Pana Ludwika (na zdję ciu). Milion złotych
ma być przeznaczony na przebudow ę drogi z Kaź mierza w kierunku
Tarnowa Podgórnego.

Wszystkim mieszka ń com naszej „Ma łej Ojczyzny"
w Nowym 2010 Roku
życzymy wszelkiej pomy ś lności i szczęś cia każ dego dnia
Grzegorz Reinholz
Przewodniczą cy Rady Gminy Ka ź mierz
Wiesław Włodarczak
Wójt Gminy Kaź mierz
- luty 2010
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Obserwator KA ŹMIERSKI
Bud ż et zosta ł uchwalony
jednogło śnie
Budż et 2010 roku moż na okre ślić
mianem budż etu jednej inwestycji.
Największą inwestycją w 2010 r. będzie
bez wą tpienia modernizacja stacji
uzdatniania wody w Gaju Wielkim, na
którą z budż etu wyasygnowano blisko
1,6 mln zł . Zadanie to wsparte b ędzie
również ś rodkami unijnymi. 70 tys. z ł
Gmina planuje przeznaczy ć na dokończenie modernizacji drogi Otorowo Bytyń (jest to zadanie realizowane przez
Powiat Szamotulski w ramach tzw.

programu s hetynówek). W 2010 r. 200
tys. zostani wydane na wykupy dróg
oraz 200 s. na budow ę gazociągu
z Pólka do B ia.
Przyję ty 18 grudnia 2009 r. bud żet po
stronie dochodów zamyka si ę kwotą
17,8 mln zł . Wydatki - zaś maj ą zaniknąć
się w kwocie 18,6 mln z ł . Plany
przychodów i wydatków Zak ładu Usług
Komunalnych w Ka źmierzu zostały
okreś lony na kwoty 3.525.739 z ł. Zaś
plany - Gminnego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej
okreś lono na kwoty 107.600 z ł . Wpływy
z tzw. kapslowego w 2010 r. wynie ść. mają

85.000 zł , z tego 15 tys. przeznacza si ę na
realizacj ę Gminnego Programu
Przeciwdział ania Narkomani a 70 tys. na realizacj ę Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przychody i wydatki
rachunków dochodów wł asnych mają się
zamknąć w kwotach 423.350 zł (są to
przede wszystkim wydatki placówek
oświatowych zwią zane z żywieniem
dzieci).
Szczegó ł ow ą struktur ę wydatków
przedstawia poniż szy diagram.
Zainteresowanych szczegó łami odsyłamy
do Biuletynu Informacji Publicznej.

STRUKTURA WYDATKÓW BUD ŻETU
GMINY KAŹ MIERZ W 2010 R.
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rolnictwo owiectwo

kultura fizyczna i sport
1%

pozostałe

3%

10%

transport i łączność
1%

3%

gosp. komunalna i

gosp. mieszkaniowa

ochrona środowiska

4%

3%
administracja publiczna
15%

pomoc społeczna
15%

oświata i wychowanie
45%

Poddaj ąc analizie budżet 2010 roku
należy z większą uwagą przyjrzeć się
stronie dochodowej. Dochody w 2010 r.
rosną o wiele wolniej niż wydatki. Ze
sprzedaży mienia w 2010 r. Gmina
planuje pozyskać tylko (albo ai) 320.000
zł oraz 219.887 zł z opłat planistycznych
i 200.000 zł z opłat adiacenckich
i podział owych. Na 2010 r. subwencja
oświatowa została wstępnie skalkulowana na blisko 5,5 mln z ł. Tzw.
subwencja wyrównawcza ma wynie ść -

801.176 zł , a tzw. subwencja równoważąca - 52.763 zł . Udział Gminy
Kaź mierz w podatkach stanowi ących
dochody budżetu państwa określono na
3,7 mln zł . Z podatku od nieruchomo ści
płaconego przez osoby prawne Gmina
Kaźmierz w 2010 r. uzyska 1.940.863 z ł.
Z tego samego tytu łu, ale od osób
fizycznych Gmina uzyska 1.015.138 z ł .
Osoby prawne tytuł em podatku rolnego
wpłacą 350 tys. zł a osoby fizyczne - 512
tys. zł . Łączne wpływy z podatku le śnego

KAŹ MIERSKIE NAUCZYCIELKI
SAMODZIELNIE NAPISA Ł Y
PROGRAM WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

Równie wysoką ocenę wystawiła Kapituł a
konkursu, która stwierdziła, że poziom
prac nadesłanych na II edycj ę konkursu
był bardzo wysoki. Uczestnicy konkursu
wykazali się znajomością nowej podstawy
programowej oraz umiej ętnością dostosowania jej do nowych realiów spo łecznych, organizacyjnych i programowych.

Centralny O ś rodek Doskonalenia
Nauczycieli ogłosił II edycj ę ,,Konkursu na
najlepsze programy wychowania
przedszkolnego", któremu patronował
Minister Edukacji Narodowej. Celem
konkursu było wył onienie i upowszechnienie najlepszych programów
wychowania przedszkolnego, zgodnych
z nową podstawą programową .
Nauczycielki naszej gminy pracuj ące

Nauczycielki po odbiór gratulacji i s łów
uznania zostały zaproszone do Warszawy
na konferencj ę poświęconą wychowaniu
przedszkolnemu.

nie przekroczą kwoty 36 tys. z ł .
Przedsiębiorcy tytuł em podatku od
ś rodków transportu wnios ą do budżetu
blisko 152 tys. zł. Tytułem opłaty
targowej planuje się uzyskać 20 tys. zł,
a z tzw. podatku od czynno ś ci
cywilnoprawnych - 300 tys. z ł .
Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz
wyp ł at ę ś wiadcze ń z funduszu
alimentacyjnego Gmina Ka źmierz ma
otrzymać w 2010 r. dotacj ę w kwocie
1.887.300 zł.

UWAGA !!!
Policjanci z Posterunku Policji
w Kaźmierzu dostę pni s ą pod
numerami telefonów:
- 061 29 31 360
- 061 29 31 361 - kierownik
- 061 29 31 362 - dzielnicowi
- 061 29 31 365 - fax

GAZ - SERWIS
Arkadiusz Tomczak
tel. 601 763 286

w Przedszkolu w Kaź mierzu mgr Jolanta
Siuda-Lendzion i mgr Violetta B ączyk
wzi ęł y udzia ł w tym konkursie.

„Obserwator Kaźmierski"
jest bezpł atnym biuletynem informacyjnym
Rady i Wójta Gminy Kaźmierz.
Redaguje Janusz Stró żyk.
tel. 061/29 18 065, fax 061129 18 320
www.kazmierz.pl
e-mail: obserwatorgkazmierz.pl

Wspomniane Panie samodzielnie napisa ły
program wychowania przedszkolnego
pt.: »Akademia Przedszkolaka". Program
ten jest realizowany w kilku placówkach
m.in. w macierzystym przedszkolu Pa ń
tj. w Kaźmierzu, w oddział ach przedszkolnych w Gaju Wielkim, w Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
we Wrocławiu.
Autorski program ka ź mierskich
nauczycielek zosta ł wysoko oceniony
przez dyrektorów tych że placówek.

Naklad: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknięto: 15 slveznia 2010 r.
Sk ład i druk: ,,HEMIGR;kr tel./fax (061) 8 307 849
60-418 Pozna ń , ul. Pu ż aka 3 (Świerczewo)
Zaptimmmy i zachęcamy do współredagowania naszego pisma.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Harmonogram wywozu nieczystości stałych
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Data

Ka źmierz I '

7,14,21,28 4.11,18.25

4,11.18.25

1.8,15.22,29 6,13,20,27

1,10,17,24

1.8.15.2229 5.12.19,26 2.9,16.23,30 7,14,21,28 4,10.18,25

Każmierz II "

8,15,22,29 5.12,19,26

5,12,19,26

2,9.16,23,30 7,14,21,28 2,11.18,25

2.9,16,23,30 6,13.20,27 3.10.17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26

Brzezno. Dolne Pole, Gorszewice.
Kopanina , Sokolniki Male,
Sokolniki Wielkie, Radzyny

13

10

14

10

12

14

9

11

8

13

10

_

* - Kaźmierz ulice: Brzoskwiniowa,Czere śniowa , Dożynkowa, Dworcowa, G łogowa, Gryczana, Jab łoniowa,
Jagodowa, Je żynowa, J ęczmienna, Ko ścielna, Leszczynowa, Le śna, Łąkowa, Morelowa, Nowowiejska,
Okręż na, Orzechowa, Owsiana, Parkowa, Piaskowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Pszeniczna, Rolna, Siewna,
Skrzypowa, Słoneczna, Spichrzowa, Szyszkowa, Ś rodkowa, Targowa, Topolowa, Wi ś niowa, Wrzosowa,
Zbożowa, Złote Łany, Żniwna, Żołędziowa, Żytnia.
- Chlewiska, Witkowice - Chuby.
** -Agatowa, Amatysowa, Asnyka, Astrowa, Ba żancia, Bociania, Borowikowa, Borówkowa, Baya- Żele ń skiego,
Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Daglezjowa, D ąbrowskiej, Diamentowa, Dobra, Dolna, Frezjowa,
Gałczy ń skiego, Gimnazjalna, Gołę bia, Granatowa, Graniczna, Grzybowa, Iglasta, Jałowcowa, Jana Pawła II,
Jaskółcza, Ja ś minowa, Jaworowa, Jod łowa, Kalinowa, Kaliowa, Konopnickiej, Koralowa, Kozakowa,
Kraszewskiego, Kręta, Krokusowa, Krucza, Kryszta łowa, Kurkowa, Kuropatwia, Liliowa, Łab ędzia, Ładna,
Magnoliowa, Malwowa, Mickiewicza, Mi ła, Miłorzębowa, Modrzewiowa, Na Skarpie, Norwida, Nowina, Orłów,
Orzeszkowej, Prerkozowa, Per łowa, Pi ękna, Piniowa, Piwoniowa, Pogodna, Polna, Powsta ń ców Wlkp.,
Pozna ń ska, Prusa, Przepiórcza, Przerwy-Tetmajera, Radosna, Reja, Reymonta, Rubinowa, Rydzowa, Rynek,
Sekwojowa, Sienkiewicza, Skowronkowa, S łowicza, Sosnowa, Spokojna, Storczykowa, Szafranowa,
Szamotulska, Szkolna, Szmaragdowa, Świerkowa, Tujowa, Tulipanowa, Turkusowa, Urocza, Wesoła,
Wyspia ń skiego, Zau łek, Żeromskiego, Żurawia,
- Ki ączyn: Jesionowa, Lipowa, Topazowa, Rubinowa.

Harmonogram wywozu opakowa ń PET oraz opakowa ń po chemii gospodarczej
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Ka żmierz

27

24

24

28

26

23

28

25

22

27

24

Brzezno, Dolne Pole, Gorszewice,
Kopanina , Sokolniki Ma łe,
Sokolniki Wielkie, Radzyny

20

17

17

21

19

16

21

18

15

20

17
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UWAGA !!!
Prosimy wystawi ć worki przed posesje w dniu planowanej zbiórki do godziny 7 : OO .
Surowce nie wystawione w wyznaczonym terminie,
źle posegregowane, b ądź zawieraj ące inne odpady
niż PET oraz po chemii gospodarczej nie b ęd ą odbierane !!!
stycze ń - luty 2010
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Obserwator KA ŹNIERSKł

DIAMENTOWE GODY
Obchody jubileuszu 60-lecia Biblioteki
Publicznej Gminy Kaźmierz odbyły się
w dniu 14 grudnia 2009 r. W łaściwe
obchody jubileuszowe poprzedzi ł
spektakl teatralny Pt. „Opowie ści
budujące" (II część' quasi-wykładów
filozoficznych wg prof. Leszka
Kołakowskiego) w wykonaniu aktorów
Unii Teatr Niemożliwy z Warszawy.
Sztuka teatralna by ła ostatnim
elementem projektu „Ka źmierska
Biblioteka oknem na świat literatury"
współfinansowanego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Diamentowy Jubileusz zbiegł się
z podsumowaniem ai trzech projektów
realizowanych przez naszą biblitekę ;
„I kino może być teatrem", „Od autora
do aktora" oraz „Kaźmierska Biblioteka
oknem na świat literatury».
Okoliczno ściowe mowy, poprzedziła
prezentacja multimedialna dokumentuj ąca najważniejsze osiągnięcia

kazmierskiej książnicy. Nie zabrakło
również kwiatów dla pań pracuj ących
w bibliotece.
Szefowa kaź mierskiej biblioteki Maria
Sobkowiak, symbolicznym kwiatkiem,
podzi ę kowa ł a równie ż osobom
wspierającrn jej działania.
Spotkanie jubileusze swoj ą obecnością
zaszczycili m.in. wójt Wies ł aw
Włodarczak, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Zenon Gaika oraz Krystyna
Dąbrowska z Wielkopolskiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.

Narodzenia Naj świętszej Marii Panny
w Kaźmierzu, Gminnego O środka
Pomocy Spo ł ecznej i Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Sołtysów została
zorganizowana wigilia dla osób

samotnych. W uroczysto ści wzięło
udział 60 osób, dla których była to
okazja do wspólnego złożenia sobie
życze ń świątecznych, kolędowania
i miłego spędzenia czasu.

Nasza szkoła w Gaju Wielkim jest, jak
taka mała rodzina, w której staramy się
krzewić i podtrzymywać te wartości.
Tegoroczny wieczór ubogi w występy
artystyczne ze względu na wysoką
absencję dzieci spowodowaną chorobą
był wypełniony radością, życzliwo ścią
i miłością a wspólne kol ędowanie
wprowadziło wszystkich w atmosferę
zbliżających się świąt. Główną atrakcj ą

wieczoru była wizyta gwiazdora, któremu pomimo bardzo niskiej temperatury dopisywa ł humor. Rozbawił
dorosłych i dzieci, a do tego przyniós ł
wspaniale prezenty.
Dziękujemy wszystkim za serce włożone w przygotowania, za upominki
i pamięć .

życia i DPS traktuje jako bazę i miejsce,
gdzie przychodzą zasiłki. Nie ma domu,
ani rodziców. Do pe ł noletno ś ci
wychowywał się w Domu Dziecka.

Po raz kolejny do Kaźmierza zawitał
Tomek "Wędrowniczek".
Wizytę (20 listopada 2009 r.) złożył
wójtowi Wies ławowi Włodarczakowi.
Odwiedził również Gminny Zespół
O ś wiatowy i O ś rodek Pomocy
Społecznej w Kaźmierzu.
Tomek Kwiek nazywany W ędrowniczkiem od 1989 r. odwiedza
samorz ądy gminne, powiatowe
i wojewódzkie w całej Polsce. Znają go
równie ż w O ś rodkach Pomocy

Społecznej i Strażach Miejskich. Swoje
wizyty skrz ę tnie odnotowuje
w kronikach, złożonych w Muzeum
w Wyskowicach (koło Gliwic). Tomek
podróżuje przez cały rok z małymi
przerwami, jest jednym z najlepszych
klientów PKP "Na kolej wydaję 5 tysięcy
złotych rocznie" - mówi. W ędrowniczek
ma niespotykaną pamięć , jest swoistą
encyklopedią wiedzy o samorządzie.
Pamięta wszystkie miejscowo ści, które
odwiedzi ł , daty oraz nazwiska
samorządowców w poszczególnych
kadencjach.
Tomek jest inwalid ą II grupy, gdyby nie
wędrował, mieszkałby w Domu Pomocy
Społecznej, ale wybrał inny sposób

ałoweemmeeimer--
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WIGILIA DLA OSÓB
SAMOTNYCH
21 grudnia 2009 r. przy współpracy
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.

Jasełka 2009
Wigilia jest najważniejszym dniem
poprzedzaj ącym Boże Narodzenie.
Ta najdłuższa noc roku od zawsze jest
magiczna, dlatego tak dużą wagę
przywiązuje się do przestrzegania zwycz,ajów i obrzędów jej towarzyszącym.
Boże Narodzenie było i nadal jest
przede wszystkim świętem rodzinnym.

Niestrudzony kronikarz
Rzeczpospolitej
Samorządowej

Danuta Łuczak
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim

^":^^
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RAJD MIKO ŁAJKOWY

Metę IV Rajdu Mikoł ajkowego zlokalizowano w bieżącym

roku w Szkole Podstawowej im. Marii D ąbrowskiej
w Kaźmierzu. Organizatorzy rajdu: Oddzia ł PTTK
ą
w Szamotułach przy wspó łpracy ze Szko łą Podstawow
w Kaźmierzu, Klubem Turystycznym W ędrowniczek
z Kaź mierza oraz 65 Środowiskowa Dru żyną Harcerską
ZHP z Ka źmierza, zadbali o wszystkie szczegó ły począwszy od wskazania uczestnikom bezpiecznych,
a zarazem wyj ątkowo ciekawych tras po terenie gminy
Kaimierz, kończąc na nagrodach dla wyró żniających się
uczestników. Mimo nienajlepszej pogody na mecie
zameldowało się blisko trzystu uczestników. Walory
turystyczne naszej gminy odkrywali m.in. uczniowe
ze szkół z Pniew, Che ł mna, Nojewa, Gaju Ma łego,
Obrzycka, Poznania, Bytynia i Ka źmierza.
Na uczestników w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu
czeka ły ciep ł y bigos oraz szereg konkursów
sprawnoś ciowych i plastycznych. W sali gimnastycznej
piechurzy mogli pochwali ć się swoimi umiej ętnościami
wokalnymi.
Uczestnicy w dobrych nastrojach, niektórzy z upominkami, ufundowanymi m.in. przez Starostwo
Szamotulskie, Urz ąd Gminy w Ka ź mierzu oraz Urz ąd
Miasta i Gminy w Szamotu łach obiecali, że za rok znów
pojawią się na mecie rajdu w Ka źmierzu.

ŚWIĘ TO PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
W dniu 25 listopada 2009 r. w sali
Gminnego O ś rodka Kultury
w Kaź mierzu odbył o się spotkanie
pracowników s łużb pracuj ących na

rzecz szeroko rozumianej pomocy
społ ecznej. Spotkanie by ło okazj ą do
podsumowań i pewnych analiz. Podczas
spotkania rozmawiano równie ż
o planach na najbli ższą przyszłość i to
nie tylko w kontek ś cie Strategii
Rozwiązywania Problemów Spo łecznych

na terenie gminy Ka ź mierz. Spotkanie
było też okazj ą do złożenia życzeń
Pracownikom GOPS w Ka źmierzu
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
O oprawę artystyczną spotkania zadbali
harcerze oraz dzieci ze Szko ły
Podstawowej w Kaźmierzu.

Drudzy w powiecie
W dniu 16.12.2009 r. w Szamotu łach
w Hali Wacław odbył się I Turniej Piłki
Noż nej Halowej o mistrzostwo Powiatu
Szamotulskiego. Dru ż yna Szko ły
Podstawowej w Ka źmierzu zdoby ła
I miejsce w grupie i rozegra ła w finale dwa
mecze o mistrzostwo.

Jeżdżą po chodnikach
Jeżdżą po chodnika i to jeszcze jak ...
Zdję cie wykonano w niedziel ę 6 grudnia na
ul. Jana Pawł a H w Kaźmierzu. Na szcz ęście
nikt nie ucierpia ł . Kierowca „pirat"

Jeden mecz zremisowali śmy z drużyn ą
z Obrzycka, a drugi nieznacznie
przegraliś my z dru żyną z Pniew pó ź niejszymi mistrzami powiatu.
W rezultacie nasza dru żyna zaj ęła II
miejsce w całym Turnieju.

demoluj ąc dwa znaki drogowe odjecha ł
z miejsca zdarzenia, ciekawe co by ło
przyczyną.
Pomyś lmy co by mogł o się wydarzyć , gdyby
na chodniku znale źli się piesi!
- Luty 2010
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KIERMASZ OZDÓB
ŚWIĄ TECZNYCH
Tradycyjna wystawa bo żonarodzeniowej twórczo ści kaźmierskich dzieci
i ich opiekunów odby ła się w niedzielę
mikołajkową w sali Gminnego O środka
Kultury w Kaźmierzu. Na wystawie
połą czonej z kiermaszem obejrze ć
------

moż na byki kartki świą teczne, ozdoby
choinkowe, sianko oraz świąteczne
stroiki. Kiermasz bo żonarodzeniowy na
stałe wpisał się do kalendarza imprez
organizowanych na terenie gminy
Kaźmierz. Każ da złotówka zostawiona
przez odwiedzaj ących wystaw ę zasiliła
szkolne budżety małych artystów.

ORLIK CIESZY SI Ę
NIES ŁABNĄ CĄ
POPULARNO ŚCIĄ

•

Grudzień i piłka nożna na świeżym
powietrzu, i to w Ka źmierzu - jeszcze
w ubiegłym roku byłoby to niemożliwe.
A tu proszę ... W niedzielę 6 grudnia
2009 r. na ka źmierskim Orliku
w najlepsze kopano pi łkę .
UWAGA!!!
PRZYPOMINAMY!!!
Każdy właś ciciel, zarządca, u żytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby
zawierają ce azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawieraj ą cych azbest, poprzez
sporządzenie spisu z natury. Osoby fizyczne nieb ędące
przedsię biorcami przedkł adają informację wójtowi.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w
terminie do 31 stycznia ka ż dego roku. Wzór ankiety
zawierającej informację o wyrobach zawieraj ących
azbest moż na pobrać w Urzę dzie Gminy w Kaź mierzu
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Ś rodowiska, pok. nr 8
lub na stronie internetowej Urz ędu.

Gminny Konkurs Kol ę d
i Pastora łek
Już po raz drugi w GOK Ka źmierz odbył
si ę Gminny Konkurs, Kol ę d
i Pastorał ek. W czwartek 14.01.2010 r.
do sali GOK przyby ło 22 uczestników
konkursu. Zaprezentowali si ę
uczniowie szkó ł z Gaju Wielkiego
i Kaźmierza w przedziale klas 1- 3 i 4
- 6 oraz gimnazjum . Uczestnicy w
pó ł tora godzinnym programie
zaprezentowali najpi ę kniejsze
pastorałki i kolę dy oraz współczesne
utwory o tematyce świ ątecznej.
Konkurs oceniało Jury w składzie:
Andrzej Wargu ła - dyrektor SzOK
i Piotr Pospieszny - dyrektor GOK
w Kaźmierzu. Po d ługiej dyskusji Jury
przyznał o następujące miejsca.
W grupie najm łodszej - klasy 1 - 3

Wynajm ę pokój
z aneksem
lub doj ściem do
kuchni i łazienki.
Wszelkie inne
media nie są
konieczne.
Osobne wej ście
mile widziane.
Kontakt
tel. 501 281 264

Mimo nienajlepszej pogody amatorów
do gry w pi łkę nożną w Kaźmierzu nie
brakuje. Dzi ę ki nowoczesnej
nawierzchni możliwa bę dzie gra w piłkę
praktycznie przez ca ły rok. Kaźmierscy
Samorzą dowcy nie kryj ą radości, że
najwię ksza tegoroczna inwestycja
cieszy się tak dużą popularności ą
wś ród dzieci i młodzieży.

Podsumowanie akcji zbierania zu żytego
sprzę tu elektrycznego i elektronicznego.
W 2009 roku na terenie Gminy Ka źmierz zebrali śmy
14,366 tony zu żytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego. Jak ju ż informowali ś my w czasie
pierwszej zbiórki w pa ź dzierniku zebrali śmy
10,68 tony, natomiast w trakcie zbiórki
przed świą tecznej 19 grudnia (przeprowadzonej tylko
w Kaź mierzu) zebraliś my 3,686 tony.
Już dziś moż emy poinformowa ć , że zużyty sprzęt
b ę dziemy zbiera ć ponownie na terenie ca łej Gminy
27 marca oraz 2 pa ź dziernika 2010 roku.

pierwsze otrzymał a Wiktoria Strosin,

drugie - Karolina Helka, trzecie
Weronika Luczak a wyró żnienie
przypad ł o dla Zuzanny Dolnej
i Katarzyny Szyma ń skiej. Klasy 4 - 6 pierwsze Karolina Robak, Bo żena
Kurzyń ska i Aleksandra Grajek - jako
zespół , drugie Aleksandra Grajek solistka i trzecie Sandra Tomczak solistka. Najbardziej dojrzale śpiewała
młodzież z Gimnazjum w Ka źmierzu,
prezentując tradycyjne kol ędy oraz
najnowsze przeboje piosenek świątecznych w pię knych opracowaniach
i aranżach. W tej kategorii pierwsze
miejsce zdoby ła Iga Ką kolewska
i Patrycja Ceglarz, drugie - zespó ł
w składzie: Anna Filipiak, Justyna
Szymań ska, Weronika Sztobryn,
Patrycja Ceglarz, Iga K ąkolewska.
Trzecie miejsce przypad ło Annie
Filipiak i Weronice Sztobryn. Nagrody

i dyplomy ufundowa ł organizator GOK
w Ka ź mierzu. Konferansjerk ę
poprowadzi ł instruktor Waldemar
Hermann. Dyrektor Piotr Pospieszny
podziękowa ł wszystkim za udzia ł
w konkursie i zaprosi ł uczestników
i opiekunów na trzeci ą edycję za rok.

POMÓŻ mam - 10 MC 011E kOCZTLIJE ł
PRZ E k4Ź f% PODMIJ 014 kZE CZ:
STOWARZYSZENIA SPO Ł ECZNEGO NA RZECZ DZIECI I M Ł ODZIEŻY
SPECJALNEJ TROSKI
64-500 SZAMOTU Ł Y UL. HUGONA KO ŁŁĄTAJA 1
NIP: 787-13-41-529, KRS: 0000061868,
BG Ż S.A.nr:282030004511100000 00917900
stowdzieci@wp.pl

DZIT kUJEW!
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Elektroniczne Biuro Obs ługi Klienta
W ostatnich dniach uruchomiono Elektroniczne Biuro Obs ługi Klienta.
Teraz nie trzeba ju ż będzie przychodzić do Urzę du, aby dowiedzie ć się
jak załatwić daną sprawę - wystarczy sprawny komputer z dost ępem do
intrnetu. Na stronie www.kazmierz.pl pojawiła się nowa ikona
ą
informująca o nowej usłudze. W tzw. EBOK-u interesanci znajd
szczegó ł owe opisy blisko 100
wystandaryzowanych procedur
postę powania w Urz ędzie Gminy w
Kaź mierzu. Zainteresowani znajd ą
tam informacje o op ł atach
i obowiązuj ą cych drukach, które
wystarczy wype łnić , podpisać i wysłać .
Zaopatrzeni w tzw. elektroniczy podpis
nie będą musieli w ogóle wychodzi ć z domu, aby za łatwić najbardziej
skomplikowane sprawy w Urz ę dzie Gminy w Kaźmierzu.

Wielkopolska Akademia
Nauki i Rozwolu
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W grudniu ubr.
zakoń czono realizacj ę
projektu „Angielski
w przedszkolach".
Bezp ł atn ą nauk ą
obj ę to wszystkie
dzieci uczę szczaj ące
do samorządowych
przedszkoli.
Na zdj ę ciu obok
uczestnicy projektu
z oddział ów przedszkolnych w Bytyniu z pamiątkowymi
dyplomami.

myarzycalforicku &napad' 2009 r.

Z NOTATNIKA WICEPRZEWODNICZ ĄCEGO RADY POWIATU
Powiat Szamotulski
prowadzi i dotuje
następuj ące szko ły
(dane pochodz ą
z Sytemu Informacji
O ś wiatowej - rok
szkolny 2009/2010):
• Zespół Szkół nr 1 - Gimnazjum
i Liceum im. Ks. Piotra Skargi Szamotu ły, liczba uczniów 712,
liczba oddział ów 26,
• Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Wlkp. we Wronkach - gimnazjum,
liceum ogólnokszta ł c ą ce,
technikum, liczba uczniów 532,
liczba oddziałów 21,
• Zespół Szkół nr 2 im. Stanis ława
Staszica w Szamotu łach - w skład
wchodzi gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum uzupe łniające
dla absolwentów zasadniczych szkó ł
zawodowych, szko ły policealne,
technikum i zasadnicza szko ła
zawodowa - liczba uczniów 974,
liczba oddziałów 37,

• Zespół Szkół nr 2 im. Stanis ława
Konarskiego we Wronkach - liceum
uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkó ł zawodowych,
liceum profilowane, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa - liczba
uczniów 451, liczba oddziałów 17,
• Zespół Szkół nr 3 im. Hugo Ko łłątaja
w Szamotułach - w skład wchodzi
liceum profilowane, szko ł y
policealne, technikum, zasadnicza
szko ł a zawodowa i specjalna
zasadnicza szkoł a zawodowa - liczba
uczniów 885, liczba oddzia łów 38,
• Zespół Szkół Specjalnych im. Jana
Brzechwy w Szamotu łach - w skład
zespołu wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, zaj ęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zespó ł
wielopoziomowego nauczania,
szkoła specjalna przysposabiaj ąca
do pracy - liczba uczniów 129, liczba
oddziałów 12.
Ponadto Starostwo Powiatowe dotuje
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
styczen - tuty

Sióstr Urszulanek w Pniewach (szko ła
niepubliczna) - Liceum
Ogólnokszta ł c ą ce i Technikum
Gastronomiczno - Hotelarskie - liczba
uczniów 141, liczba oddzia łów 9.
Powiat dotuje równie ż bursy
i internaty:
• Zespół Placówek Bursy i Szkolne
Schronisko M ł odzie ż owe
w Szamotułach,
• Zespół Szkół nr 2 w Szamotu łach,
• Zespół Szkół nr 1 we Wronkach,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Sióstr Urszulanek w Pniewach.
Łącznie z tych form korzysta ło 234
uczniów.
Łączna liczba nauczycieli zatrudniona
w szkoł ach „powiatowych" wynosi
373,87 w przeliczeniu na pe łne etaty,
a pracowników niepedagogicznych
w osobach 90 (w przeliczeniu na etaty
to 75,79).
Zenon Ga łka
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PAMI ĘTAJ Ą O POWSTA ŃCACH

—

W niedzielę 27 grudnia 2009 r. ka źmierscy samorządowcy wespół
z harcerzami
i mieszkań cami z ł ożyli hoł d Naszym Powsta ń
com Wielkopolskim. W imieniu Gminy
Kaźmierz kwiaty zł ożył wójt Wies ław Włodarczak w asy
ś
Kaźmierz Micha ła Człapy i sołtysa wsi Piotra Fortunia ka. cie radnego Rady Gminy

Setki zniczy zap łon ęły na grobach, przy
pomnikach i przy tablicach upami ętniających
Postanie Wielkopolskie. Wszystko to ramach akcji
Stowarzyszenia Wiara Lecha - "Wielkopolanie Powstańcom".
Przedstawiciele Wiary Lecha wzi ęli również udział
w oficjalnych obchodach rocznicy wybuchu
powstania. Równie ż Fan Club KA ŹMIERZ włą czył
się w obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, znicze zap łon ęły na kaimierskim
cmentarzu oraz przypomniku na ulicy
Powstań ców Wielkopolskich.

CHWAŁA BOHATEROM POWSTANIA!!!

Echa naszych publikacji
Moja historia ...ci ą g dalszy!
Jak to w życiu bywa historie ludzkie
żądzą się swymi prawami i nic nie jest w
stanie zmieni ć ich biegu. W artykule
zatytułowanym „Moja historia..." który
ukaza ł si ę na naszych ł amach
w numerze 8/96 w grudniu 2008 roku
przytoczył em właś nie jedną taką
historię . Jej autorka Pani Helena
opisał a wówczas w tym felietonie kilka,
dosł ownie kilka obrazków z ca łej
plejady, jakie mia ła okazję przeżywać .
Kiedy tak sobie rozmawia łem z nią nie
zdawałem sobie sprawy z tego, że Jej
wypowiedź znajdzie ciąg dalszy. Mało
tego w momencie tu ż przed
opublikowaniem artyku łu nie miałem
w planach by zapytać mieszkańców
naszej gminy czy przypadkiem nie
znaj ą losów osób, o których
wspominała autorka tekstu. Tak si ę
jednak złożyło, że za namową kilku
ludzi te wspomnienia opatrzy łem swym
krótkim komentarzem zako ńczonym
prośbą o pomoc w poszukaniu śladów
rodzinnych Pani Heleny. O dziwo na
kontakt z czytelnikami nie musia łem
długo czekać . Nie przypuszcza łem
także, że otrzymam wiele telefonów,
w których moi rozmówcy próbowali si ę
za moim poś rednictwem skontaktowa ć
z p. Heleną bądź naprowadzali mnie na
trop tych poszukiwań . Moje szczególne
zainteresowanie wzbudzi ły jednak
dwie rozmowy. Na jedn ą odpowiedziałem osobiś cie i jeszcze w styczniu
2009 roku umówi łem się na spotkanie
z moim rozmówc ą . Niestety po
pierwszym razie kolejny termin nie
doszed ł do skutku ponieważ mój

respondent zosta ł wezwany przed
oblicze Stwórcy. Nasun ęło mi to
niestety na myś l smutną konstatacj ę
ż e tak szybko odchodz ą od nas krewni
i znajomi a wraz nimi ich marzenia,
plany i ... tajemnice, ż e warto za tem
ocalić od zapomnienia ich wszystkich
oraz opowie ści, które znaj ą i mogą
przekaza ć kolejnym pokoleniom
Kaźmierzan.
Druga rozmowa telefoniczna, jak ą
wówczas odby ł em by ł a jeszcze
ciekawsz ą . Od samego pocz ątku
miałem wrażenie, że osoba która się
wówczas do mnie odezwa ła była w
istotny sposób zwi ązana z bohaterką
wspomnienia. Z uwagi jednak na
wydarzenia, jakie w mej rodzinie
zaistniały nie zdoła łem wtenczas
podjąć tego drugiego w ątku. Natomiast
udało mi się skontaktowa ć bezpośrednio ze sob ą obie zainteresowane
strony. I ten moment okaza ł się być
kluczowym w tej ca łej historii! Panie
Halina, która mieszka obecnie
w Skalmierzycach oraz jej siostra Pani
Mieczysł awa aktualna mieszkanka
Każ mierza doprowadzi ły do spotkania.
Odbyło się ono latem 2009 roku. Obie
Panie pojecha ły wraz z córkami do
Lipian gdzie mieszka z kolei Pani
Helena - bohaterka poprzedniego
artykułu. Z doniesie ń , jakie do mnie
dotarły od uczestniczek tego wydarzenia okazał o się że cała trójka
kobiet są rodziną ! Cóż to była za wielka
radość ! Po wielu, wielu latach spotka ły
si ę ze sob ą osoby tak blisko
spokrewnione.

Sympatykom Wile ń szczyzny,
Ludziom dobrego serca
Zarz ą d
Towarzystwa Mi ło ś ników Wilna
i Ziemi Wile ńskiej Oddzia ł w Kaź mierzu
składa podzi ę kowania oraz
najserdeczniejsze ż yczenia noworoczne
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Rodzinne spotkanie w Lipianach
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Przypominam natomiast czytelnikom,
ż e Pani Helena bywała tu w Kaź mierzu
i .... nie natrafi ła na swe krewne!?
Cóż tak bywa! Ca ły dzień wspólnie
spędzony min ął radoś nie i wesoło. To
spotkanie po tak wielu latach
spowodowało ożyvvienie kontaktów.
Upewnił o również obie strony, że warto
interesować się sprawami rodziny.
Dzisiaj mimo oddalenia kontaktuj ą się
ze sobą telefonicznie i snuj ą jakieś
plany by ponownie spotkać się . Malo
tego, niektóre z osób żyjących na co
dzień w Kaźmierzu nagle dowiedzia ło
się , że są ze sobą spokrewnione lub
skoligacone. Ko ńczą c ten artykuł
pragnę Podziękować tym spo śród
Pań stwa, którzy pomogli ście w odnalezieniu się tych osób. Ta pi ękna
historia znalaz ła swój radosny koniec.
Może wię c i inne osoby odwa żą się
i opowiedzą coś' o sobie? Może także
znajdziemy wspólnie zaginionych
członków rodzinnego ldanu?
Remigiusz Kaczmarek

PARKIECIARSTWO
Oferta firmy obejmuje:
• Kompleksowe uk ł adanie parkietów,
pod ł óg drewnianych, paneli
• Renowacje parkietów i pod łóg
• Cyklinowanie, polerowanie
• Lakierowanie, olejowanie, woskowanie
• Listwowanie
• Stolarka ogólna
KONTAKT: Ł UKASZ MARCHEWKA - 663 502 546
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Ob s erwato r KAŹIIHERSK ł
Warsztaty z dziećmi
i ich rodzicami
Dnia 28.11 09. grupa ,,Je żyków"
z przedszkola im. Krasnala Halabaly
zorganizowała dla swoich rodziców
warsztaty. Były to warsztaty aktywizuj ące ruchowo: „ Tańczące stopy" —
Ta ń ce i zabawy integracyjne
kształtujące prawidłową postawę oraz
metody aktywnego s łuchania muzyki
wg. Batii Strauss.

Celem przewodnim spotkania by ło
przede wszystkim zapewnienie dobrej
zabawy dzieciom i ich rodzicom.
Dodatkowo chciał am zaprezentować
rodzicom możliwość kształtowania
prawid ł owej postawy u dzieci
i możliwoś ci zapobiegania płaskostopiu naszych dzieci.
Metoda aktywnego s łuchania muzyki
ma na celu przybliżenie dzieciom
muzyki klasycznej, folklorystycznej

z różnych regionów.
Muzyka stwarza dzieciom mo żliwości
zabawy z muzyką, pozwała im czerpać
to co najlepsze: pię kno, wrażliwość ,
pomysłowość , muzykalno ść , uruchamia wyobraźnię muzyczną dzieci.
Pragnę zaznaczyć , że te oraz wiele
innych nowatorskich metod na co
dzień stosujemy w pracy z dzie ćmi
w naszym przedszkolu.
Katarzyna Subsar

Tak się bawi, tak się bawi
Gaj Wielki!

do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynaj ącym
się adwentem. Początkowo andrzejki
traktowano bardzo powa żnie, a wróżby
odprawiano tylko indywidualnie,
w odosobnieniu.
W czasach póź niejszych przybrały
form ę zbiorow ą , organizowan ą
w grupach rówieśniczych panien na
wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązuj ącą
zabawę gromadzącą młodzież obojga
płci. Szkoł a Podstawowa w Gaju
Wielkim również postanowiła trochę
poszaleć . Zabawa została zaplanowana na 30 listopada. O poprowadzenie poprosili ś my p. Waldka
Hermanna pracownika Gminnego
O ś rodka Kultury w Ka źmierzu.
Odpowiednia muzyka, weso ł a
atmosfera, dowcipne komentarze,

bardzo ciekawe przebrania sprawi ły,
że dzieci bawiły się świetnie.
Dodatkową atrakcj ą andrzejkowej
zabawy był konkurs tańca. Każda
z grup wiekowych mia ła przygotować
własny układ taneczny do wybranej
przez siebie muzyki. Wszyscy si ę do
tego bardzo sumiennie przygotowali.
Pierwsze miejsce zdobyły połączone
klasy II i III prezentuj ąc taniec
robotów, drugie miejsce zaj ęła kl. I
tańcząc do piosenki " Moja rodzina",
trzecie wywalczyła młodsza grupa
dzieci przedszkolnych ta ń cem
jesiennym. Ostatnią atrakcj ą był
słodki poczęstunek, który częś ciowo
pozwolił zregenerować siły utracone
w tańcu.

mógł obejrzeć przedstawienie o Małej
Chmurce. Dwóch aktorów z pozna ńskiego teatru Promyk - Piotr Grabowski i Grzegorz Ociepka przedstawiło losy indiańskiego chłopca, który
spotkał smoka Ognistego Cmoka
i czarownic ę Białą B łyskawicę .
Niektóre dzieci miały bezpośredni
kontakt ze złą czarownicą, jednak nie
dały jej się skusić . Kolejny spektakl
przeniós ł nas w pi ę kny świat
chińskiego cesarza. Aktorzy z białostockiego teatru Co nieco przedstawili
adaptacj ę baśni Andersena pt. Słowik.
Scenografia, muzyka, technika
bunraku zbudowa ły specyficzny
klimat i nastrój. Kolejne przedstawienie wymagało pewnej dojrzałości.
Był on raczej skierowany do starszej
publicznoś ci. Aktor Teatru Animacji
w Poznaniu - Artur Roma ń ski
w spektaklu Kto się boi czarnego luda
opowiadał o dzieci ęcych lękach,
strachach. Ukaza ł świat dziecka
widziany z perspektywy ciemnego
pokoju. Oj, a wtedy wszystko wygl ąda
tak groźnie i przerażaj ąco. Świetnie
bawiły się dzieci podczas spektaklu
Felek. Władysł aw Aniszewski z Teatru
Lalek Banialuka z Bielska-Bia łej oraz

jego kolorowa pacynka z miejsca
zawojowali mł odymi widzami. I dzieci,
i dorośli chę tnie nucili refren piosenki,
dopowiadali zakoń czenia rymowanek.
Uwień czeniem projektu był spektakl
w wykonaniu aktorów s łowackiego
teatru Piki. Przedstawienie zatytu łowane Wielkomilud było żywiołowo
zagrane i barwne. Niektóre z dzieci
przerażały pojawiaj ące się potwory. Ale
jak to w bajce bywa, ma ła Sofia
zaprzyjaźniła się ze starym Olbrzymem, który okaza ł się bardzo
sympatyczną postacią. Warto wspomnieć, iż za ten spektakl teatr Piki
otrzymał I nagrodę na 4. Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Wspó łczesnych dla Dzieci i M łodzieży Konteksty w Poznaniu. Ró żnorodne.
barwne przedstawienia, wysoka
frekwencja publicznoś ci sprawiły, iż
można projekt I kino mo że być teatrem
ocenić jako udany i jak najbardziej
trafiony.

Andrzejki ( znane też jako Jędrzejki
lub Ję drzejówki) , to wieczór wró żb
odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada. To również specjalna okazja
Finisz projektu
"I kino mo ż e być teatrem"
Projekt I kino może być teatrem,
współ finansowany przez Samorz ąd
Województwa Wielkopolskiego dobieg ł
koń ca. Tegoroczna edycja przewidywała 6 spektakli. Udało się zaprosić
aktorów z odległych zakątków Polski
i nawet ze Słowacji.
Cieszy nas niezmiernie fakt, iż na
terenie gminy jest tylu mi łośników
teatru, i to zarówno tych ma łych, jak
i doros łych. W sumie spektakle
obejrzało prawie 800 widzów! Taka
frekwencja świadczy, że zainteresowanie teatrem nie ga śnie i warto
starać się o środki finansuj ące takie
przedsięwzięcie. A co można było
obejrze ć w roku 2009? Projekt
rozpoczął znany nam z ubiegłego roku
krakowski aktor - Krzysztof Falkowski.
Tym razem zaprezentował nam bajkę
o szewczyku co smoka wawelskiego
pokonał , wykorzystuj ąc technikę
teatru stolikowego. Ciekawa scenografia, muzyka, a także współczesne
elementy spodobały się publiczności.
Kto lubi historie związane z Indianami,

Danuta Łuczak Szko ł a Podstawowa w Gaju Wielkim

Projekt I kino może być teatrem był
współfinansowany przez Samorz ąd
Województwa Wielkopolski oraz przez
sponsorów, za co serdecznie
dziękujemy!

Mikołaj w przedszkolu
Dnia 17.12.09 grupa: ,,Wróbelki" zorganizowa ła dla
swoich niepeł nosprawnych przyjació ł ,,mikołajki".
Dzieci specjalnie na tę okazj ę przygotowały
świą teczny program artystyczny, na który składały
się : piosenki o Miko łaju, piosenki o choince
i okolicznościowe wiersze. W dalszej częś ci spotkania
przedszkolaki wr ę czyły przybyłym go ś ciom
upominki. Nie zapomnieliśmy też o słodkim
poczęstunku, wspólnym śpiewaniu kolęd i składaniu
życzeń na nadchodzące Swięta Bożego Narodzenia
oraz na Nowy Rok.
Serdeczne podzi ę kowania za ufundowanie paczek świ ątecznych składamy:
„Chacie Polskiej", p. Hał aszkiewiczom - „Sklep ABC" oraz pa ń stwu Gnalickim
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W ś wiecie ballad i romansów

Gą dysiak z II A, a III miejsce przypad ło
Joannie Notvak z I C. Nad przebiegiem
22 grudnia 2009 roku w naszym konkursu czuwa ła p. M. Kolasa.
gimnazjum po raz ósmy obchodzili śmy Pomi ę dzy kolejnymi punktami
Dzień Patrona. Autorką tego projektu programu na. scenie pojawia ły się pary
była p. M. Hamrol, a nad jego taneczne, które zaprezentowa ły
przebiegiem czuwali wszyscy poloni ści. przygotowanego wcze ś niej dzię ki
Już od początku grudnia uczniowie pomocy p. A. Rutkowskiej poloneza
brali udział w różnych konkursach i wykonały go w strojach z epoki.
zwi ązanych z postaci ą Adama Spośród klas I został a wyróżniona
została klasa I D, spo śród klas II - klasa
Mickiewicza i jego twórczo ścią.
W dniu obchodów Dnia Patrona w sali II B, a wś ród klas III najlepsza okaza ła
gimnastycznej spotkali si ę uczniowie, się klasa III B. Elementem scenografii
nauczyciele i zaproszeni go ście. Całą były prace plastyczne zwi ązane
uroczysto ść poprowadzi ła Natalia z wylosowan ą przez uczniów ballad ą.
Czachowska, przewodnicz ąca SU. Wszystkie klasy pod kierunkiem swych
Najpierw zobaczyli ś my krótkie wychowawców przygotowały również
przedstawienie przygotowane na prezentacj ę postaci pochodz ącej
podstavvie ballady „Romantyczno ść" z dowolnego utworu poety. Podczas
przez klasę II B pod kierunkiem p. M. Dnia Patrona odbył się też Finał
Hamrol. Wysłuchaliśmy też utworów Konkursu Wiedzy o Patronie. Bra ło
poety w wykonaniu zwyci ę zców w nim udział pięć dwuosobowych
konkursu recytatorskiego, który odbył zespołów, które uzyskały największą
się 15 grudnia. I miejsce zajęł a w nim liczbę punktów podczas wcze śniej
Anna Filipiak z II C, II miejsce Patrycja przeprowadzonego etapu klasowego
i półfinału.

Po ostatecznych zmaganiach, których
byli ś my ś wiadkami tego dnia,
najlepszy okazał się zespół z II A
stworzony przez Małgorzatę Hartwich
i Sylwię Szepczyńską , II miejsce zajęła
drużyna z III A, w skład której weszli
Patrycja Kalinowska i Bart łomiej
Konieczka, a III miejsce przypad ło
zespoł owi z klasy III D - Mirkowi
Napierale i Karolowi Nowakowi.
Konkurs, sprawnie i profesjonalnie,
poprowadzili Ania Filipiak i Kuba
Nowicki. Nad jego przebiegiem czuwa ła
p. J. Andrzejak. Zwycięzcom konkursów wręczone zostały dyplomy
i nagrody, a klasy otrzymały słodkie
upominki. Nagrody ufundowała Rada
Rodziców. Ponieważ było to ostatnie
spotkanie przed świętami Bożego
Narodzenia, pojawi ły się również
życzenia i kolę dy wykonane przez
szkolny chór, zespó ł wokalny
i flażoletowy pod kierunkiem p. R.
Winieckiego, a lampki pal ące się na
choinkach jeszcze bardziej ten
przedświąteczny nastrój podkreślały.

SUKCES KAŹNHERSKICH Gł MNAZJAMSTÓW
4 listopada 2009 r. odby ł się kolejny, już VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla
gimnazjalistów z powiatu szamotulskiego. Organizatorem konkursu jest Starostwo
Powiatowe w Szamotuł ach, a bierze w nim udział przeważnie 12 szkół gimnazjalnych.
Uczniowie naszego gimnazjum brali udzia ł we wszystkich edycjach tego konkursu,
zajmując w poprzednich latach pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
W tym roku również Kaźmierscy gimnazjaliści odnieśli sukces zajmując III miejsce na 11
szkół startujących w tym konkursie. Byli to ch łopcy z klas trzecich: Pawe ł Cierpiszewski,
Jakub Nowicki i Patryk
Zbarat przygotowyvvani przez
nauczycielk ę biologii
%tarostwo Powiatowe w Searnotulach
VI Powiatowy Konkurs
Ekokyliczatj
(na zdj ęciu). Sukces jest tym
aTa ~ging
większy, że wiadomości i umiejętnoś ci, które uczniowie musieli
' nazjabuicfi
Nagroda za zosjęcie III miejsca dla
opanować byly bardzo obszerne, nawet spoza programu
gimnazjum. Ch ł opcy otrzymali nagrody ksi ążkowe,
C?Ifn NAZ2.1.110
a gimnazjum czek na kwotę 1000 złotych na pomoce naukowe
W
2.0:11.ERZV
potrzebne do nauczania ekologii.
Słownie: tys.inczlotych
,1111.04.8Y,,p6 M 'ISKI
B. Malinowska - nauczycielka biologii
w Gimnazjum w Kaź mierzu

Najlepsze życzenia noworoczne
mieszkańcom
sołectw Piersko i Witkowie

/000,00

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
CCRPZM nr 292

Lista Ministra Infrastruktury nr RS 001021
WYCENY - EKSPERTYZY
tel. 603 849 073

skł ada radny Wojciech Trojanek
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O środek
Szkolenia
Kierowców
FORMU ŁKA

Pogotowie komputerowe
tel. 507 320 397

FOTO STUDIO JOANNA
Ka źmierz, ul. Rynek 5 (pawilon)
tel. 61 29 18 001
www.studiojoanna.pl
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Składamy najserdeczniejsze zyczenia
noworoczne
wszystkim mieszka ńcom
Ki ączyna i Starego
Andrzej Szulc - so łtys wraz z Rad ą Sołecką
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zaprasza na
kursy kierowców
kat. B
, tel. 512 306 062

Obserwator KA ŹMIERSKI
Uchwała Nr XLIII/229/09
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czysto ści i porz ądku na terenie gminy Ka źmierz
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze śnia
1996 r. o utrzymaniu czystoś ci i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), po
zasięgnięciu opinii Pań stwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szamotu łach Rada Gminy Kaźmierz
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegół owe zasady utrzymania
czystości i porzą dku na terenie gminy Kaź mierz zawarte w
Regulaminie utrzymania czysto ści i porządku na terenie
gminy Kaźmierz stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
§ 2.
Gminy Kaźmierz
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/256/05 Rady
Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto ści i porządku
na terenie gminy Kaź mierz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2006 r. Nr
27, poz. 694).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzę dowym Województwa
Wielkopolskiego
Załącznik do uchwały Nr XLIII/229/09
Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kaźmierz
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe wymagania
w zakresie utrzymania czysto ści i porządku na terenie
nieruchomości położonych na obszarze gminy Kaźmierz,
rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczysto ści płynnych, obowiązki
osób utrzymuj ących zwierzę ta domowe, wymagania
utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz zasady
wyznaczania obszarów podlegaj ących obowią zkowej
deratyzacji.
2. Gmina tworzy odpowiednie warunki do
utrzymania czystości i porządku poprzez:
1) tworzenie polityki ekologicznej i wspó łdziałanie w tym
zakresie z sąsiednimi gminami,
2) propagowanie zachowań proekologicznych ludno ści,
3) utrzymanie urządzeń , sprzętu służącego do składowania
i unieszkodliwiania odpadów, a szczególnie do
selektywnej zbiórki odpadów,
4) utrzymanie, budowanie i modernizowanie z zastosowaniem najnowszych technologii sk ładowiska odpadów
komunalnych w ramach stowarzyszenia lub zwi ązku
gmin
5) budowę , rozbudowę , modernizacj ę i utrzymywanie oczyszczalni ścieków,
6) utrzymywanie szaletów publicznych,

7) wydawanie zezwoleń podmiotom gospodarczym na
prowadzenie działalno ści w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od w łaścicieli
nieruchomo ści,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
- prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierz ętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz ąt,
a także grzebowisk i spalarni zw łok zwierzęcych i ich
części. Zezwolenie takie może być wydane na wniosek
przedsiębiorcy, który speł nia wymagania określone
przez Radę Gminy Kaźmierz i posiada odpowiednie
ś rodki techniczne do prowadzenia działalności,
kontrolę w zakresie wykonywania niniejszej
bieżącą
8)
uchwały,
9) kierowanie zgodnie z Kodeksem wykrocze ń na drogę
karną spraw w stosunku do osób nie stosuj ących się do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumie ć ustawę z dnia 13

wrześ nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze
zmianami),
2) właścicielach nieruchomo ści - należy przez to rozumieć
także współw łaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ą ce
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władaj ące nieruchomościami,
3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć
odpady powstaj ące w gospodarstwach domowych,
a tak ż e odpady nie zawieraj ą ce odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze wzglę du na swój charakter lub sk ład
są podobne do odpadów powstaj ących w gospodarstwach
domowych,
4) nieczysto ściach ciekłych - rozumie się przez to ścieki
gromadzone prwj ściowo w zbiornikach bezodpływowych
5) zbiornikach bezodp ływowych - rozumie się przez to
instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania
6) bioodpadach - rozumie się przez to odpady ulegaj ące
rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów.
7) selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć
wyodrębnienie z odpadów komunalnych z łomu, szkła,
makulatury, tworzyw sztucznych, odpadów ulegaj ących
biodegradacji i odpadów niebezpiecznych
8) podmiotach gospodarczych - należy przez to rozumieć
podmiot posiadaj ący zezwolenie wójta na prowadzenie
działalnoś ci w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właś cicieli
nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodp ływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
- prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierz ętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz ąt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
a także gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą taką
działalność na obszarze własnej gminy.
§ 3. 1. Stałe odpady komunalne są transportowane
do punktu przeładunkowego w miejscowo ści Rumianek lub
do innego miejsca okre ś lonego w zezwoleniach wydanych
podmiotom gospodarczym na odbiór odpadów
komunalnych przez Wójta Gminy Ka źmierz.
2. Ciekł e odpady komunalne z terenów skanalizowanych s ą unieszkodliwiane w komunalnych
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oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych w Ka źmierzu,
Kią czynie i w Bytyniu, cz ęściowo w zakładowych
oczyszczalniach ZPS Hochland Polska w Ka źmierzu
i PREBUD w Pólku. Z pozostałych terenów ciekłe odpady
komunalne gromadzone s ą w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych i dowożone do wyznaczonych przy
oczyszczalniach punktów zlewnych ścieków.

2. Po obfitych opadach śniegu Gmina jest zobowiązana
zabezpieczyć transport do wywozu śniegu z terenów
komunalnych o ile jego pozostawienie zagra ż a
bezpiecze ń stwu lub uniemo ż liwia korzystanie
z nieruchomoś ci zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Obowiązki, okre ślone w ust.2 dotyczą również
właściwych zarządców dróg.

ROZDZIA Ł II

§ 6. Mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami samochodowymi dopuszcza si ę
przy zachowaniu następuj ących zasad:
1) dopuszcza się mycie poza myjniami samochodowymi
wyłą cznie samochodów osobowych
2) mycie pojazdów należy przeprowadzać w sposób nie
uciążliwy dla posesji sąsiednich
3) ścieki powstaj ą ce przy myciu pojazdów nale ży
odprowadzać do kanalizacji sanitarnej b ądź szamb.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie ich
bezpoś rednio do kanalizacji deszczowej, cieków
i zbiorników wodnych.
4) Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomoś ci pod warunkiem, że nie stwarzają
uci ąż liwo ś ci dla nieruchomo ś ci s ą siednich
a powstaj ące odpady będą gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
ustawy.

Wymagania w zakresie utrzymania czysto ści
i porzą dku na terenie nieruchomo ści

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości, dbają
o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia oraz
o należyty stan sanitarno-higieniczny.
2. Właściciele nieruchomoś ci, na których znajduj ą się
tereny lub obiekty użyteczno ści publicznej mają obowiązek
ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci
oraz ich systematycznego opró żniania, nie dopuszczając do
przepełnienia.
3. Do gromadzenia odpadów ulicznych (na chodnikach,
placach, zieleńcach itp.) stosuje się kosze uliczne. Zabrania
się wrzucania do tych koszy odpadów pochodz ących
z obiektów działalnoś ci gospodarczej lub odpadów
komunalnych pochodzących z prywatnych posesji.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki nast ępujących odpadów:
tworzyw sztucznych PET, makulatury, szk ła białego i szkła
kolorowego, metali oraz przekazywania uprawnionym
podmiotom odpadów z remontów, niebezpiecznych w tym
akumulatorów i baterii oraz zu żytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
5. Do selektywnej zbiórki odpadów s łużą dostarczane do
gospodarstw domowych worki oraz dla wybranych frakcji
ogólnodostępne pojemniki rozmieszczone na terenie gminy.
6. Zabrania się wrzucania do pojemników innych odpadów komunalnych niezgodnych z przeznaczeniem
pojemnika.
7. Dodatkowo utworzony zostanie przez ZUK w Ka źmierzu przy ul. Le ś nej dozorowany punkt przyjmowania
odpadów problemowych tj. wielkogabarytowych,
niebezpiecznych
i zbieranych selektywnie.
8. Na terenie nieruchomoś ci zabrania się spalania
tworzyw sztucznych, gumy, odzie ży, mebli i innych
odpadów komunalnych. Dopuszcza si ę w okresie od 15
października do 15 kwietnia spalanie suchych pozosta łości
roślinnych poza instalacjami i urz ądzeniami, jeżeli spalanie
to nie narusza odrę bnych przepisów oraz nie powoduje
uciążliwości dla sąsiadów i nie stanowi zagro żenia dla
bezpieczeń stwa komunikacyjnego.
9. Powstaj ące na terenie nieruchomo ści odpady roślinne należy gromadzić oddzielnie i przekazywa ć firmie
wywozowej bądź kompostować i wykorzystywać na potrzeby
własne właściciela posesji.
10. Odpady komunalne wielkogabarytowe nale ży gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie posesji, w sposób nie
utrudniający korzystania z nieruchomo ści przez osoby do
tego uprawnione i usuwać możliwie jak najszybciej,
w terminach uzgodnionych z firm ą wywozową lub
podmiotem prowadzącym zakład ich demontażu i utylizacji.
§ 5. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości oczyszczania chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości, z błota,
śniegu i lodu powinien być realizowany przez usuwanie
śniegu umożliwiają ce przejście pieszych i nie powodujące
zakłóceń w ruchu pojazdów oraz podj ęcie działań
zmierzających do ograniczenia śliskości chodnika. Piasek
użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie
po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje, pojemno ść i utrzymanie urz ądze ń do
zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie nieruchomo ś ci oraz na drogach publicznych
i terenach przeznaczonych do u żytku publicznego
§ 7. h Właściciele nieruchomoś ci zapewniaj ą utrzymanie
czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości

w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemno ści
uwzględniającej normy:
a.
co najmniej jeden pojemnik 110 1 na ka żde
gospodarstwo domowe a w przypadku gospodarstw
domowych tworzonych przez osoby samotne
umożliwia się korzystanie z pojemników 601.
b.
co najmniej jeden pojemnik 110 1 na ka żdy lokal
handlowy o powierzchni do 50 m 2 oraz dodatkowo
jeden pojemnik 110 1 na każ de kolejne 50 m2
powierzchn
c.
co najmniej 10 1 na każde miejsce konsumpcyjne
w lokalu gastronomicznym
d.
co najmniej jeden pojemnik 110 1 na ka żdych 10
zatrudnionych w zak ładzie rzemie ślniczym,
usługowym lub produkcyjnym
e.
co najmniej jeden kontener KP7 dla wspólnot
mieszkaniowych przekraczaj ących 10 lokali
mieszkalnych
2. Do okresowo zwię kszonej ilości odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie oprócz typowych
kontenerów i pojemników również worki śmieciowe po
uzgodnieniu z odbiorcą odpadów.
3. Do gromadzenia odpadów siutą standardowe pojemniki o pojemnościach 110 1. 120 1. 1100 1. oraz kontenery
KP7 o poj. 7 m3.
4. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków (gruz) gromadzi ć należy w sposób
ograniczający pylenie.
5. Do gromadzenia odpadów ulicznych (na chodnikach,
placach, zieleńcach itp.) stosuje się kosze uliczne.
6. Właś ciciele obiektów i terenów, na których organizowane są imprezy masowe maj ą obowiązek zapewnienia
dostatecznej liczby kontenerów i pojemników do
gromadzenia odpadów a także szaletów przeno śnych.

stycze ń - luty 2010

§ 8. 1. Każdy właś ciciel nieruchomoś ci jest zobowiązany
przechowywanie tych nawozów przez okres co
do zawarcia umowy z wybranym przez siebie podmiotem
najmniej 6 miesię cy,
uprawnionym do śWiadczenia na terenie gminy. Kaźmierz
6) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze
usług w zakresie odbioru ocii5aelów korriunalnych Brai
soczyste powinny by ć przechowywane
w przypadku nieruchomo ści nieprzyłączonych do sieci
w si3ecjalnych zbiornikach (silosach) lub na
kanalizacji sanitarnej w zakresie opróż niahia•zbiorników
plytack
bezodpływowych ! transportu nieczysto ści ciekłych.
7) soki kiszonkowe powinny by ć odprowadzane do
2. Obowiązkiem właś ciciela nieruchomo ści jest wypostudzienek zbiorczych, stanowi ących integraln ą
sażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów
część składową silosów płaskich lub wieżowych,
komunalnych poprzez: zakup tych urz ą dze ń ,
8) soki kiszonkowe zbierane w studzienkach nalewydzierżawienie od uprawnionego podmiotu gospodarczego
ży rozlewać na pola lub łąki, z których
lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z takim
pochodziła masa roślinna do zakiszania,
podmiotem.
9) należy eliminować pryzmy kiszonkowe
3. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w
sporządzone bezpo średnio na gruncie.
zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub
workach z tworzywa, wy łącznie do tego celu
ROZDZIAŁ IV
przeznaczonych.
4. Właś ciciel nieruchomoś ci ma obowiązek utrzymywać
Czę stotliwo ść i sposób pozbywania si ę odpadów
pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnymi
komunalnych i nieczysto ści ciekłych z terenu
i technicznym, aby korzystanie z nich mog ło odbywać się
nieruchomo ści
bez przeszkód i nie powodowa ło zagrożeń dla zdrowia
użytkowników, a w szczególno ś ci utrzymania ich
§ 11. 1. Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu
w czystoś ci oraz w sytuacji zaistnienia konieczno ści gminy
wykonuje na podstawie zawartej umowy podmiot
dezynfekowania.
gospodarczy posiadaj ący zezwolenie Wójta Gminy Ka źmierz
5. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nierulub uprawniony na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy
chomoś ci w miejscu wyznaczonym, na równej nawierzchni,
o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach.
w miarę możliwoś ci utwardzonej, zabezpieczonej przed
2. Stałe odpady komunalne nale ży usuwać z terenu nieruzbieraniem się wody i błota. Miejsce to właś ciciel posesji jest
chomości mieszkaniowych sukcesywnie, w terminach
zobowiązany utrzymać w czystości.
uzgodnionych z podmiotem gospodarczym, nie rzadziej niż
6. Właściciel nieruchomoś ci jest zobowiązany zapewnić
raz w miesiącu.
pracownikom podmiotu gospodarczego dost ęp do
3. Potwierdzeniem odbioru odpadów komunalnych z terenu
pojemników w czasie ustalonym w harmonogramie odbioru
nieruchomoś ci jest zawarta umowa i wystawiona faktura
odpadów bądź umowie o odbiór odpadów, w sposób
lub dowód zap łaty za us ługę odbioru odpadów.
umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na
Z dokumentu wynikać musi okres, za jaki go wystawiono
szkodę ludzi, budynków b ądź pojazdów. W przypadku
oraz ilość odebranych odpadów. Wymienione dokumenty za
braku takiego dostępu pojemniki w wyznaczonym terminie
wyjątkiem umowy należy przechowywać przez okres 1 roku
odbioru odpadów komunalnych winny by ć udostępnione
od zakoń czenia roku, w którym dokumenty wystawiono
przed posesj ą
i przedstawiać w przypadku kontroli,
§ 9. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
4. Wysegregowane odpady komunalne nale ży wrzucać do
odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla,
worków bądź właś ciwych pojemników na surowce wtórne.
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
5. Częstotliwo ść usuwania odpadów komunalnych z nieruŻrących i wybuchowych, a takie odpadów z dzia łalności
chomości niemieszkaniowych:
gospodarczej.
1)z terenu nieruchomoś ci zaję tych na cele produkcyjno2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek
usługowe, nie rzadziej niż raz w tygodniu
odpadów komunalnych.
2) z obiektów handlowych sukcesywnie , nie rzadziej niż
raz w tygodniu
§ 10. 1. Właś ciciele nieruchomo ści, którzy nie mają
3) z terenów przeznaczonych do u żytku publicznego
możliwości podłączenia nieruchomo ści do sieci kanalizacji
sukcesywnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu
sanitarnej, są zobowiązani wyposażyć tę nieruchomość w
4) z terenów publicznych imprez masowych i pleneroprzydomową oczyszczalnie ś cieków lub w szczelny
wych sukcesywnie niezw łocznie po zakończeniu
bezodpływowy zbiornik (szambo) gromadzi ć w nim cielcie
imprezy
odpady i nie dopu ścić do przepe łnienia zbiornika,
przenikania nieczysto ś ci do gleby, wód czy kanalizacji
§ 12. Usuwanie nieczystoś ci płynnych:
deszczowej.
1) wywóz nieczystoś ci płynnych z szamb wykonuje
2. Właś ciciel nieruchomoś ci rolnej zobowiązany jest
wyspecjalizowany podmiot gospodarczy posiadaj ący
oddzielić ścieki komunalne od ś cieków z gospodarstwa
zezwolenie
Wójta Gminy na prowadzenie dzia łalności
rolnego, a w szczególno ści:
w zakresie opróżniania zbiorników bezodp ływowych
1) wszystkie produkowane w gospodarstwie p łynne
i transportu nieczysto ści ciekłych, bądź uprawniona
i stale odchody zwierz ęce i odpady należy
jednostka
organizacyjna gminy zgodnie z art. 7 ust. 5
przechowywać w specjalnych, szczelnych
ustawy o utrzymaniu czysto ś ci i porz ądku
zbiornikach lub na p łytach,
w gminach.
2) zbiorniki na płynne odchody zwierz ęce oraz
2) nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiornika
bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia
bezodpływowego z czę stotliwością i w sposób
nieczysto ś ci ciek ł ych musz ą mie ć
gwarantuj ą cy zabezpieczenie przed jego
nieprzepuszczalne dno i ściany oraz szczelną
przepełnieniem,
pokrywę,
3) do wywozu nieczysto ści płynnych z szamb wyznacza
3) należy eliminować przechowywanie obornika w
się punkty zlewne na terenie oczyszczalni ścieków
pryzmach polowych bezpo średnio na gruncie,
w Kiączynie i Bytyniu, oraz na podstawie zawartych
4) posadzki pomieszczeń inwentarskich i płyty
porozumień do innych wskazanych podmiotom
gnojowe muszą być zabezpieczone przed
oczyszczalni ścieków.
przenikaniem wycieków do gruntu
4) zabronione jest odprowadzanie nieczysto ści płynnych
i zaopatrzone w instalacje odprowadzaj ące
do kanalizacji deszczowej, urz ądzeń melioracyjnych,
wycieki do zbiorników na gnojówkę,
rowów itp. bądź wylewanie ich na polach razem
5) pojemność płyty gnojowej i zbiorników na
z gnojówką i gnojowicą.
gnojówk ę powinna wystarczy ć na
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utrzymania obej ść gospodarczych w nale żytej
czystości i porządku i w odpowiednim stanie
sanitarnym.
3) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane
na nieruchomo ś ci -MUSZ ą zosta ć
zabezpieczone przed opuszczeniem tej
nieruchomości,

5) dokument świadczący o wykonaniu us ługi wydany
przez podmiot gospodarczy nale ży zachować przez okres 1
roku po zakoń czeniu roku w którym dokument wystawiono.
ROZDZIAŁ V
Obowi ą zki osób utrzymuj ących zwierz ę ta domowe
maj ą ce na celu ochronę przed zagro żeniem lub
uciążliwo ścią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
miejsc przeznaczonych do wspólnego u żytku

ROZDZIAŁ VII
Wyznaczanie obszarów podlegaja,cych deratyzacji na
terenie gminy Kaź mierz i sposoby jej przeprowadzania

§ 13. 1. Osoby b ędące właścicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz ąt domowych s ą zobowią zane do
sprawowania właś ciwej opielci nad tymi zwierz ętami,
w szczególno ś ci nie pozostawiania ich bez nadzoru oraz
utrzymywania tych zwierząt w sposób uniemo żliwiający
wydostanie się ich z nieruchomo ści. Właś ciciele lub
opiekunowie psów ponosz ą za nie pełną odpowiedzialność .
2. Zwierzę ta domowe nie mog ą stwarzać. zagrożeń
i uciążliwo ści.
3. Na tereny użytecznoś ci publicznej psy mog ą być
wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne na smyczy
i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko
w miejscach malo uczę szczanych i pod warunkiem, że pies
ma kaganiec.
4. Właś ciciele zwierząt domowych są zobowiązani do
usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszcze ń na
klatkach schodowych, a tak że na terenach użyteczności
publicznej takich jak chodniki, parki, skwery, ziele ńce itp.
5. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierz ąt
do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub
gastronomicznych, je żeli zalcaz tald wynika z wyra źnego
oznakowania dokonanego przez w łaściciela nieruchomo ści
(placówki lub obiektu). Zakaz nie dotyczy psów
przewodników dla niepe łnosprawnych.
6. Zakazuje się wprowadzania psów na tereny k ąpielisk
a takż e do piaskownic i innych urz ądzeń służących dzieciom
do zabawy.
7. Nieruchomoś ci, na których przebywaj ą psy agresywne oraz mog ące stwarzać zagrożenie powinny by ć
wyposaż one w widoczn ą, estetyczną i czytelną tabliczkę
z napisem ostrzegawczym "uwaga pies".
8. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie
warunki, aby psy nie zagra żały osobom trzecim.
9. Psy wałęsaj ące się bezpań sko bez nadzoru w łaściciela będą podlegały odłowieniu, a kosztami od łowienia
zostanie obci ążony w łaś ciciel psa. W przypadku
niemożliwoś ci ustalenia właś ciciela, pies zostanie oddany
do schroniska.
10. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada
właściciel zwierzę cia.

§ 15. 1. W przypadku wystąpienia zagroż enia wprowadza
się obowią zek przeprowadzania na terenie gminy
obowiązkowej deratyzacji.
2. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej
na terenie gminy, b ądź w okreś lonych wsiach mogą być
ustalone dodatkowe terminy przeprowadzenia akcji
deratyzacji w tym zakresie.
3. Akcja deratyzacji przeprowadzana jest na wniosek
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację na wł asny koszt i we własnym
zakresie.
5. Terminy przeprowadzania obowi ązkowej deratyzacji
Wójt podaje do publicznej wiadomo ś ci poprzez
obwieszczenie.
ROZDZIAŁ VIII

Warunki udzielania zezwole ń na świadczenie us ług
516.1. Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie przez podmioty inne ni ż gminne jednostki
organizacyjne działalno ści w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od w łaścicieli
nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodp ływowych i transportu
nieczystości cieldych,
3) prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierz ętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz ąt, a
także grzebowisk i spalarni zw łok zwierzęcych i ich
części.
2. Gminne jednostki organizacyjne prowadz ące
działalność , o której mowa w ust. 1 musz ą spełnić
wymagania do udzielenia zezwolenia okre ślone i podane do
publicznej wiadomo ści przez Radę Gminy Kaźmierz.
3. Zezwolenie, o którym mowa w pkt ł udziela w drodze
decyzji Wójt. Zezwolenie mo że otrzymać każdy podmiot,
który speł nia wymagania ustawowe.
4. Jeżeli podmiot, który uzyska ł zezwolenie nie wypeł ni
okreś lonych w nim warunków, Wójt mo że cofnąć zezwolenie
w drodze decyzji bez odszkodowania.
§17.1. Wysoko ść stawek opł at za odbieranie odpadów
komunalnych i opró żnianie zbiorników bezodp ływowych
ustala podmiot gospodarczy wykonuj ący usługę .
§18. Wysokość* stawek opłat olcreślonych w § 17 nie może
przekraczać górnych stawek op łat za świadczenie tych
usług komunalnych olcreś lonych w odrębnej uchwale Rady
Gminy.

ROZDZIAŁ VI
Wymagania utrzymywania zwierz ą t gospodarskich na
terenach wyłą czonych z produkcji rolniczej
§14.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na
nieruchomoś ciach położonych na terenach wy łączonych
z produkcji rolniczej nie mo że stwarzać* uciążliwo ści dla
mieszkań ców takich jak: hałas, zagrożenia dla środoWiska.
2. Na terenach w granicach administracyjnych gminy
Kaźmierz, wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza si ę
utrzymywanie zwierz ąt gospodarskich pod nast ępuj ącymi
warunkami:
1) zezwala si ę na utrzymywanie zwierz ąt
gospodarsIdch na terenie nieruchomo ści za
wyj ą tkiem zabudowy wielorodzinnej
i nieruchomo ś ci zabudowanych obiektami
użyteczno ści publicznej,
2) właściciele nieruchomo ści są zobowi ązani do
14
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ROZDZIAŁ IX
Przepisy ko ńcowe
§ 19. Każdy właś ciciel nieruchomo ści ma obowiązek

umożliwienia wstępu na teren nieruchomo ści osobom
upoważ nionym przez Wójta Gminy Ka źmierz do
przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów zawartych w
niniejszej uchwale.
-
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Przyjmujemy zlecenia na:
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KWIACIARNIA
przy cmentarzu
w Katmierzu
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• bogaty asortyment artyku łów
cmentarnych;
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• wypożyczanie narzę dzi cmentarnych;
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Pani
Małgorzacie Sadowczy k

Z KOŚCIOŁ A PARAFIALNEGO W KA ŹMIERZU,
RODZINIE, SĄ SIADOM, KOLEGOM, ZNAJOMYM
ZA OFIAROWANE MSZE ŚW. KOMUNIE ŚW.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

KWIATY ORAZ ODPROWADZENIE
NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
NASZEGO DROGIEGO ZMARŁEGO

Męża

ś tP MARIANA WA ŚKOWIAKA

składaj ą
Rada Rodziców i uczniowie
'N/ koły Podstawowej w Sokolnikach Wielkich

SERDECZNE PODZI ĘKOWANIA SKŁADA
ŻONA Z RODZIN Ą

Pań stwo Marianna i Feliks Lusiewiczowie z Ka źmierza
obchodzili w gronie najbli ższych 60 rocznicę zawarcia
związku małżeń skiego. Z tej okazji Jubilatów odwiedzi ł wójt
Wiesław Włodarczak w asyście kierownika USC Lucyny
Gawłowskiej oraz soł tysa wsi Piotra Fortuniaka.

W środę 13 stycznia 2010 r. na posiedzeniu Zespołu ds.
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Kaźmierz
dokonano kompleksowej analizy problemów uzale żnień
wśród naszych mieszkańców. Pełną treść prezentacji
znaleźć można na stronie www.kaźmierz.pl
Podczas posiedzenia rozmawiano równie ż o spożywaniu
alkoholu przez kobiety, ze szczególnym uwzgl ędnieniem
okresu ciąży. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to nie mit,
ale bardzo poważny problem, dlatego kontynuowane b ędą
na terenie gminy działania w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Ciąża bez alkoholu".

Rr

W ,,przeddzień" Bożego Narodzenia dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Bytyniu, pod kierunkiem Alicji Sowy,
w miejscowym koś ciele dla licznie zebranych parafian
wystawili tradycyjne Jase łka.
tycze ń

W czwartek 17 grudnia 2009 r. dzie,. ; /e Szko ły Podstawowej w Bytyniu
zagrały na scenie kaź mierskiego kina przedstawienie pod tytuł em
„ wiąteczny czas". Na widowni zasiedli uczniowie klas I - III Szkoty
Podstawowej w Kaźmierzu, którzy z „otwartymi buziami" obejrzeli
świąteczne przedstawienie. Bytyńscy artyści wystąpili również dla dzieci
z Szamotuł. Mł odych artystów przygotowały nauczycieli ze szkoły
podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Bytyniu.

W grudniu w kaź mierskiej Bibliotece otwarto wystawę „niezwykłych"
zdjęć pt. TATRY POLSKIE - spojrzenie w łasne. Zdj ęcia pochodzą
z domowego archiwum Barbary i Waldemara Kubiaków z Kaźmierza.

Powstało pierwsze w pe łni spo łeczne stowarzyszenie, które
ze cel główny obrało aktywizację lokalnej społecznoś ci,
upowszechnianie kultury i sztuki, inspirowanie ró żnych
form działalnoś ci w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zdrowia oraz
turystyki, a także podniesienie poziomu wykszta łcenia
społeczeń stwa lokalnego oraz zmniejszenie obszarów
wykluczenia społecznego.
Stowarzyszenie „Kaźmierz" w Kaźmierzu, na czele którego
stoi Andrzej Pawłowski z końcem roku 2009 złożyło komplet
dokumentów do Sądu celem dokonania rejestracji. Przed
Stowarzyszeniemjeszcze sporo pracy organizacyjnej,
a później trzeba będzie zabiegać o środki finansowe, o które
nie będzie łatwo. Ale próbować trzeba, bo cel jaki postawili
sobie Za łożyciele jest szczytny.
luty 2010
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KAŹMIERSKA JESIEŃ
W OCZACH DZIECKA
09.11.2009 - 20. 11.2009 petenci
Urzędu Gminy w Kaźmierzu mogli
oglądać prace plastyczne, dzieci
z gminnych przedszkoli, których
motywem przewodnim była kaźmierska jesień. Tę niecodzienną wystawę
zorganizowała nauczycielka kaźmierskiego przedszkola Jolanta SiudaLendzion. Konkurs ogłoszony został
w paź dzierniku. A do udziału w nim

włączyły się gminne przedszkola
i oddziały przedszkolne. Uwieńczeniem
konkursu była uroczysta akademia,
w której podopieczni Pani Joli
wystawili sztukę teatralną pt.: Bal
u Pani Jesieni. Po pię knym przedstawieniu odby ło si ę uroczyste
wręczenie nagród. Prace oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych dzieci
3, 4- letnie i 5, 6- letnie. W śród
młodszych dzieci nagrody zdobyli:
I MIEJSCE KINGA WINIECKA
II MIEJSCE GNALICKA

III MIEJSCE WOJCIECH PAUL
WYRÓŻNIENIA:
OTYLIA ZAGÓRSKA, ALEKSANDRA
ZIEMNIWESKA, ZOSIA BARSZCZAK.
Natomiast w drugiej kategorii wiekowej
nagrody otrzymali:
I MIEJSCE JULIA ZIEMNIEWSKA
II NIEJSCE JULIA GAWENDOWICZ
III MIEJSCE MARYSIA WOLNA
WYRÓŻNIENIA:
ANNA KALEK,
ANNA GRZEŚKOWIAK.
Gratulujemy!

Kiermasz Świąteczny w Bytyniu
To już niemal tradycja, tui przed świę tami Bożego
Narodzenia w świetlicy wiejskiej w Bytyniu, od 2007 roku
odbywa się Kiermasz Świąteczny. Pomysłodawczyniami
tego corocznego spotkania przy wspólnym kol ędowaniu
i pysznych wypiekach s ą Panie z bytyńskiego Koła
Gospodyń Wiejskich.
Pierniki, serniki, makowce oraz inne smaczne, świąteczne
ciasta maj ą swoich licznych zwolenników, którzy ch ętnie
przybywają do wiejskiej świetlicy by przy gorącej kawie móc
integrować się oraz dyskutować o zbliżających się świętach.
Jak co roku Panie z KGW oraz uczniowie ze Szko ły
Podstawowej w Bytyniu prezentuj ą swoje prace - stroiki,
bombki, bożonarodzeniowe kartki oraz inne świąteczne
drobiazgi, którymi można wystroić dom. Za niewielką opłatą
wszystkie te dekoracje można było nabyć zasilając w ten
sposób fundusz KGW i bytyń skiej szkoły. W tym miejscu
trzeba dodać, że jak każdego roku wszystkie ozdoby zostały
wyprzedane. Spotkania te s ą mi łym akcentem
przedświątecznym, wprowadzaj ącym każdego mieszkańca

Utraci łe ś dokumenty? Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

Chro ń najcenniejszy skarb
- swoj ą toisamoSc'

0961c~ski system raatrzegaraa skradzionych i zagubionych dokumontOw totaemoaci chrpniac
DZ, 84 tolyakawiccni.
Prukwy...no do wczystkich banków i innych instytucji koszystaNcycli c Systomul
Samo zgloasona na Policji czy w Utzonlaie Gentny nlg wystarczy'

przed wytudzenlmm z ich użyciom. Infontiacjo z pilnego banku, poprze. Systwo

www.dokumentyzastrzezone.pl

w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy w 2010
roku !

GWIAZDOR W SZKOLE
18 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Ka źmierzu był dniem
bardzo wyczekiwanym, zwłaszcza przez młodsze dzieci. Tego dnia miały
odbyć się klasowe Wigilie. Co prawda wszyscy mówi ą, że w Gwiazdora nie
wierzą, ale jednak każdy myślał , jak to będzie.
Uczniowie klasy IIc , aby umilić czas oczekiwania przedstawili krótko
historię o narodzeniu Bożego Dzieciątka. Na scenie pojawili się Maria
i Józef, anioły, pasterze, biedni i bogacze, królowie i diabe ł. Widzowie
mieli również okazję usłyszeć mniej znane pastorałki, a przede
wszystkim podziwiać aktorstwo swoich koleżanek i kolegów. Po
zakończeniu Jasełek chętne dzieci mogły popisać się swoją wiedzą
o Bożym Narodzeniu podczas świątecznego konkursu. Następnie
zabrzmiały kolędy po angielsku, zobaczyliś my „Mikołajki" z koła
tanecznego, nagrodzono dzieci, które zwyci ężyły w konkursie
ekologicznym i nareszcie rozleg ł się dźwięk dzwonka. Wśród pisków
i ś miechów do sali dostojnym krokiem wszed ł Gwiazdor, który okazał się
bardzo łagodny, nawet dla tych, którzy mieli na sumieniu szkolne
grzeszki. A potem jak nagle się pojawił-zniknął . Na zakończenie odbyło
się losowanie głównych nagród w loterii miko łajkowej. Emocje udzieliły
się każdemu, nawet nauczycielom. Dzie ń zakończyła klasowa Wigilia
przygotowana przez rodziców, a dzieci najbardziej cieszy ły się z bogatych
prezentów.

Szanowni Pa ństwo
Jesteśmy rodzicami 3-letniego Maksymilianaleszcze kilka lat temu nie przysz łoby nam do głowy, że w imieniu naszego dziecka będziemy
zmuszeni pisać Apel o pomoc. życie pisze jednak różne scenariusze, a his łońa, która nas dotknęła może niestety przydarzyć się każdemu.
Maksymilian jest wcześniakiem. Skutkiem wcześniactwa jest mózgowe porażenie dziecięce, dysplazja oskrzelowo- płucna, synek nie chodzi,
nie siedzi, niewiele widzi. Jest jednak cudownym, wrażliwym chłopcem, który wymaga nieustannego usprawniania i leczenia, ogromnych
nakładów pracy, czasu jak i środków finansowych na zakup sprzę tu rehabilitacyjnego, edukacyjnego oraz na pokrycie kosztów leków,
specjalistycznych badań i tumusów rehabilitacyjnych. Dlatego zwracam si ę z ogromną prośbą o pomoc finansową dla Maxa i wpłatę środków
pieniężnych, które pomogłyby wjego usprawnianiu, co z pewnością życie mojego synka uczyniłoby łatwiejszym i bardziej radosnym.
Anna,AdamisynMaksymilianWolkiewicz

„Są chwile, kiedy Anioł się schyla
I do serca szepcze, że szczęście blisko..."

Fundacja Dzieciom "Zd ążyć z Pomocą"
ul. Łomia ń ska 5, 01 - 685 Warszawa
Bank PeKaO S.A 10/Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacj ę , Maksymilian Wolkiewicz

Prosimy również o przekazanie 1% podatku na rzecz Maxa.,Wystarczy w zeznaniu PIT wpisa ć nazwę fundacji, nr KRS 0000037904
„Maksymilian Wolkiewicz"w polu ,Informacje uzupełniające".
16 minuieweememeemenia
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WIECZORNICA
ę
W piątkowy wieczór 27 listopada w Szkole Podstawowej w Ka źmierzu spotkali si
przedstawiciele rodzin o tradycjach patriotycznych. Spotkanie po święcone 70.
rocznicy wybuchu drugiej wojny ś wiatowej poprzedzone zosta ło okolicznościow ą
wystawą w Izbie Pamięci, gdzie wyeksponowano pami ątki po uczestnikach walk
z tamtego okresu.
Przygotowania do tego niezwykłego spotkania trwa ły bardzo długo, gdyż nie
łatwo jest dotrzeć do potomków uczestników tamtych dramatycznych wydarze ń .
Sztab przygotowawczy, na czele którego sta ł a Urszula Kowzan, zadba ł aby
informacja o spotkaniu i wystawie dotar ł a do wszystkich zainteresowanych.
Pani Urszula Kowzan wspomagana przez Andrzeja Paw łowskiego (oboje na
zdję ciu z prawej u góry) przygotował a niezwykle ciekawy odczyt
o Każmierzanach, który brali udzia ł w walkach obronnych 1939 r., uczestnikach
walk wyzwoleń czych z 1945 r. oraz o osobach, które zgin ęły w czasie II wojny
światowej.
Podczas spotkania najbliż si ś .p. Władysł awa Grzybka przekazali do szkolnej Izby
Pamię ci jego mundur. Dyrektor Szko ły Podstawowej w Każmierzu Mariusz
Pielucha symboliczną różą podziękował osobom szczególnie zaanga żowanym
w zbieranie, opracowywanie i udost ę pnianie informacji o II wojnie światowej.
O oprawę artystyczną Wieczornicy zadbali uczniowie Szko ły Podstawowej
w Kaź mierzu oraz chór Cantus Firmus, kierowany przez Roberta Winieckiego.

Projekt: Kaź mierska Biblioteka
oknem na świat literatury
zrealizowany
Projekt Kaźmierska Biblioteka oknem
na świat literatury dobiega ko ńca.
Jeszcze tylko krótlde spojrzenie wstecz
na to co udało się w tym zadaniu
zrealizować .
Plan projektu zakładał m.in. spotkania z pisarzami, którzy znacznie
poszerzą wiedzę czytelników, a także
przekażą cenne i ciekawe informacje
dotyczą ce literatury oraz życia.
Najmłodsi uczestnicy zadania spotkali
się z Pawiem Berę sewiczem oraz
Joanną Olech. Pisarze nie tylko
poszerzyli wiedzę szóstoklasistów, ale

udowodnili, że słowo książka, czytanie
to także świetna zabawa i sporo
śmiechu. Również gimnazjaliści mogli
sporo wynieść ze spotkań z Ewą Nowak
i Krzysztofem Petkiem. Autorzy
popularnych w ś ród m ł odzie ży
powieś ci poruszali wiele problemów
nurtuj ą cych m ł ode pokolenie
i podkre ślali jak waż ne jest we
współczesnym świecie zdobywanie
wiedzy i umiej ę tno ś ci. Doro ś li
dwukrotnie przeżywali prawdziwą
ucztę duchow ą spotykaj ąc si ę
z Barbarą Kosmowską i Zuzanną
Celmer. Wieczory literackie mo żna
zaliczyć do jak najbardziej udanych.
Pi ę knych dozna ń dostarczy ł y
spektalde teatralne. M łodzież mogła
podziwiać kunszt aktorów Teatru

Figur z Krakowa. Przedsta \,vienie
Rękodzieł o artystyczne zaprezentowało nową, odmienną od klasycznej
technikę teatralną - iluzj ę dłoni.
Dorośli mogli snuć refleksje filozoficzne dotyczące rozważań profesora
Kołakowskiego na temat przypowie ści
biblijnych. Aktorzy Unii Teatr
Niemożliwy z Warszawy przedstawili
z pewnością nie łatwy, ale jakże
interesuj ący i pi ę kny spektakl:
Opowieści Budujące.
Tyle ciekawych wydarze ń mogła
biblioteka zrealizowa ć dzi ę ki
projektowi Kazmierska Biblioteka
oknem na ś wiat literatury
finansowanemu ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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32 Europejskie Spotkania Młodych miały swój przebieg równie ż na Ka ź
mierskiej Ziemi
Od wtorku 29 grudnia 2009 roku do informacje: co, gdzie, jak i kiedy ma si ę 'Świę
soboty 2 stycznia b/r ponad 30 000 wydarzyć . Każdy mógł się naocznie wype ta Narodów" to cz ęść tego, co
łniało czas i przybli ło by poznać
młodych ludzi z całej Europy spotkało przekonać , że ta praca, cho
ć mozolnie tych ,,nieznajomych" ludzi. Oprócz tego
się w Poznaniu na 32 Europejskim to jednak systematycznie wykonywana
ka ż dego dnia w godzinach oko ło
Spotkaniu M ł odych. Te coroczne przynosiła efekty. Załatwione został
y południowych następował wyjazd do
spotkania organizowane s ą przez nawet najtrudniejsze tematy, które Poznania. M
łodzież będąc w centrum
Wspólnotę Braci z francuskiego Taiz
z punktu logistycznego musia ły być wydarzeń skorzystać mogła z licznych
zawsze na prze ł omie roku. Ten dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. imprez towarzysz
ących, jakie zostały
poznań ski epizod został przygotowany Kiedy większość zagadnień była
już z okazji Europejskich Spotka ń
przez oko ł o 2000 wolontariuszy poukł adana z początkiem grudnia
M łodzieży przygotowane. Do nich min.
zaangaż owanych w prac ę w 150 zorganizowano spotkanie z rodzinami, zaliczy
ć trzeba: zwiedzanie miasta
parafiach należących do Archidiecezji które miały przyjąć goś
Poznań skiej. Poś ród tej rzeszy także zorganizowane zosta ł ci. Wszystko z przewodnikiem, zwiedzanie muzeów,
o w duchu pokazy i wyst ępy zespołów tanecznych
pazafia z Kaźmierza wzięł a czynny spotkań z Taize po to, by
mieszka ń cy wraz z nauk ą polskich tań ców
udział i przygotowała się na przyj ęcie mogli dowiedzie ć się czegoś
więcej ludowych. Do dyspozycji by ły również
goś ci z kontynentu.
o czekającym nas wydarzeniu było nie organizowane liczne wyk łady i panele
Wszystko zaczęło się tak na dobre, był o o randze mię dzynarodowej. dotycz
ące wnętrza człowieka oparte na
kiedy z koń cem wrześnie ubiegłego Odczucie duchowej jedno ści, jaką
roku przyjechał do Kaźmierza brat ,,parafialna ekipa przygotowa ń" chciał wiedzy płyn ącej z biblii i refleksjach
a uczestników zjazdu. Dzielenie si ę
Ulrich ze wspomnianej wspólnoty. Tego wszystkim przekaza ć z pewnością
własną wiedzą i przeżyciami osobiniedzielnego dnia na wszystkich miała sens. Na pewno prze łamane stymi był
y przy tym centralnym
Mszach Świętych głosił on „Słowo zostały pewne stereotypy, które punktem takich
spotka ń . W ten
Boże" i opowiadał , czym bracia się pokutowały w tej kwestii. Każdy mógł
zajmują. Zachęcał również młodzież do osobiście doświadczy ć, że nie trzeba się swoisty sposób m łodzi poznawali bliżej
włączenia się w przygotowanie 32 obawiać takich doznań . Kiedy dobiegł siebie i przygotowywali si ę do
a codziennych spotka ń modlitewnych.
E.S.M. Efektem jego dzia łań było koń ca wspólna modlitwa przyszed ł Tysiące, dos
łownie tysi ące ludzi
spotkanie z grup ą osób, które czas by porozmawia ć o sprawach kieruj ących
się
w stronę hal MTP lub
zadekretowały decyzję o podjęciu pracy technicznych dotycz ących 32. ESM. do ko
ściołów sprawiał o niesamowite
by to święto młodych ludzi również Rozdano zainteresowanym specjalnie i nieprzemijaj
ące wrażenia. W Poznań zaistniało w Kaźmierzu. Niestety jak to przygotowany na t ę okazję
informator skiej Katedrze na w łasne oczy widziaw życiu bywa z tej wi ększej grupy oraz przekazano wiele po żytecznych
i łem
zaczęły wyłamywa ć się jednostki. cennych uwag i informacji dotycz ących dośćjak jej wnę trzem zawładnęła młomówiąca róż nymi j ęzykami.
Pozostała szóstka - siódemka osób, przygotowania goś
ciny.
Czas
szybko
Uczestniczyli
oni w dyskursie lub po
która z pełną determinacją i z „zębem" mijał i tuż po Świętach Boż
ego prostu zwiedzali wn ętrze świątyni.
w dalszym cią gu „harował a" by Narodzenia nadszedł wreszcie tak
Ta rzesza ludzi musiała wywrzeć niezadoprowadzić do końcowego sukcesu to długo oczekiwany dzie ń przyjazdu
tarte ślady w umysł ach każdego
przedsięwzię cie. Ze strony organi- goś ci. W sali GOK w Ka ź
mierzu podobnie jak zape łnione po brzegi
zatorów z centrali otrzymały te osoby zorganizowano punkt powitalny. pod ł
pomoc. Był nim wolontariusz Joaquim. Goś cie zostali powitani przez naszych kap ł ogi hal targowych! Ksi ęża i inni
ani, zakonnice, ludzie świeccy
Ten 24-latek przyjecha ł do Polski duszpasterzy oraz przez Parafialn ą w tym
równie ż niepełnosprawni.
z Francji z innymi kolegami, aby pomóc Ekipę Przygotowań . Nie, zabrakł
o Wszyscy przybyli tu w to jedno miejsce
w tych przygotowaniach w łaśnie takim oczywiś cie przedstawicieli rodz
in, które by razem da ć wyraz swej wiary
zapaleń com jak te młode kobiety udzieliły goś ciny oraz grona osób i nadziei. By szuka
ć ścieżek porozuwchodzące w skład „Parafialnej Ekipy wspierających tę inicjatywę. Począ
tek mienia i sensu życia. Tak dla porównaPrzygotowa ń " w parafii NMP zdominował o ogł oszenie licznych nia pos
w Kaźmierzu. W skł ad tego teamu komunikatów i wszelkich mo żliwych boiskową ł u żę si ę nomenklaturą
. Proszę sobie wyobrazić
weszły następujące osoby: Magdalena informacji, które rzeczowo i starannie kilkunastotysi
ęczny stadion wype łnioPaluszak, Agnieszka i Katarzyna zostały zaprezentowane. Te waż ne ny po brzegi i skanduj
ący hasła
Hartwich, Marta Dziamska, Maria skądiną d informacje zamienione zagrzewaj ą
ce do gry swych pupili
Starosta, Joanna Jarząb i Michalina zostały po krótce na serdeczne w waż
Wi ś niewska oraz ks. wikariusz powitanie, a nastę pnie poczę stowano te wyś nym meczu. Jeś li zamienimy
piewywane hasła na inne myśli
Waldemar Boczkowski.
podróżnych sł odkim ,,co nieco" oraz o tre ś ci religijnej, to zrozumiemy, co to
Rozmowy, przekonywanie, rozmowy, ciepłymi napojami. Po tej chwili by ła za potęż
na dawka wiary, ufno ści
proś by i ponownie rozmowy - to był wytchnienia nast ąpi ła wzmoż ona i katechezy, jak
ą można było przeżyć
chleb powszedni w tamte pami ętne praca. Przyszedł czas by wszystkich tak wewn ę
trznie w sobie. Te kilka
paź dziernikowe i listopadowe dni. zakwaterować i przydzielić każdemu naś
cie wspólnych dni dalo szans ę na
Rozwieszane plakaty, emisja filmów, odpowiedni ą rodzin ę . To by ł pokazanie serdeczno
ści ze strony
tworzenie rodzinnego chórku, zbiórka najtrudniejszy i jednocze ś nie Wielkopolan. Kto chcia
ł móg ł
pieniędzy przeznaczonych na ugo- najbardziej pracoch ł onny moment. przekona
ć się i zobaczyć na własne
szczenie przybyszów a także z każdym Jednak dzi ę ki wcze ś niejszemu oczy t ę niesamowit
ą atmosferę .
dniem przybywająca ilość miejsc, jakie dokł adnemu przygotowaniu cz łonkinie Pogłę bieniem
tych myśli i doznań był
deklarowali nasi mieszka ńcy by parafialnej ekipy sprawnie dokona ły wspólny noworoczny
obiad, jaki
przyjąć goś ci u siebie w domach. To wszelkich formalno ś
ci. Jeszcze tego w domach zjedli razem pielgrzymi
tylko niewielka cz ęść tej olbrzymiej samego dnia o godzinie 16.30 pojechali i domownicy. Równie
ż Noworoczna
pracy, jaką trzeba było wykonać. Ta przybysze do Poznania, by tam na uroczysta Msza
Święta,
która odbyła
ciężka wręcz organiczna praca powoli halach targowych spotka ć się z innymi się w Każmierzu
pokazała, co to znaczy
zaczęła przynosić efekty, choć nie było uczestnikami imprezy. Tu o godzinie by ć czł
łatwo i czę sto widział em nawet dziewię tnastej nastąpił a pierwsza miło owiekiem wiary i człowiekiem
ści. Wielkie wraż enie na zagrazwątpienie na ich twarzach. Jednak wieczorna modlitwa i oficjalne rozpo- nicznych
przybyszach wywar ła modlideterminacja oraz pomocna d łoń czę cie tego wielkiego europejskiego twa, podczas której Polacy zawierzyli
księdza Waldemara również wsposiebie, swe rodziny i wszystkie inne
magała tę grupę . Jego słowa dodawały wydarzenia.
Każdy kolejny dzień przynosił nowe ważne sprawy Matce Boskiej. T ę
otuchy i wiary w siebie. Z czasem wrażenia oraz dał impuls do rzetelnej uroczyst ą Mszę Świętą
koncelebrowali
dziewczę ta z ekipy przygotowuj ącej to pracy na rzecz „nieznajomych". ksi ęża bezpoś
rednio
uczestnicz
ący
spotkanie zaczęły wokół siebie skupiać Spotkania parafialne odbywa ły się
Europejskich Spotkaniach M łodych.
różne osoby, instytucje i organizacje, w kościele a także w sali kina i w budy- w
Byli nimi: Ks. Adam Bab, który przyby ł
które zaczęły dostrzegać sens w tym nku Szkoły Podstawowej w Ka źmierzu. do Kaź
mierza z grupą osób z Lublina i
dział aniu. Na parafialnej stronie Rozmowy w grupach, spotkania Lubelszczyzny.
Wspomagali go
internetowej zaczęły pojawiać si ę z ciekawymi ludź mi, przygotowania do przyby ł
y z Belgii Ojciec Eric Haelvoet
,
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i nasz wikariusz Ks. Waldemar
Bączkowski. Swoje s łowa skierował do
obecnych w świątyni proboszcz Ks.
Krzysztof Musia ł . Wyraził radość , że
możemy gościć tylu zagranicznych
i polskich pielgrzymów. Ka żdą grupę
powitał i pozdrowił z osobna. Nie
zabrakło oczywiś cie humorystycznego
akcentu, kiedy to tak si ę zdarzyło, ze
witaj ąc ukraińską i polską ekipę
nawiązał do zdarzeń , jakie czekają nas
za dwa lata na Euro 2012. Natomiast
furorę zrobiło zaintonowanie i po
chwili wspólne odś piewanie zawołania: „Polska Bia ł o-Czerwonil
W imieniu go ści swoje zdanie przekazał Ojciec Eric. Nawiązał do tego
wszystkiego, co pielgrzymi prze żyli
podczas pobytu w Polsce i w Kaźmierzu. Jednocze ś nie przekaza ł
pozdrowienia i podzi ękowania za miłe
a wrę cz serdeczne przyj ęcie. Odnosząc
się do polskiej go ścinnoś ci wyraził
lekkie zdziwienie, że jeste ś my
narodem, który: „ co 10 minut musi
zajadać się ciasteczkami". Wypowied ź
ta wywołała burzę oklasków i śmiechu.
Te wszystkie miłe chwile znalazły
również swoją kontynuacj ę podczas
zakoń czenia spotkania. W trakcie
sobotniego pożegnania 2 stycznia
członkinie parafialnej ekipy, które
przygotowały te wydarzenia zaprosi ły
wszystkich do wspólnego kol ędowania
i ś piewu. Scena kina, gdzie odbywa ła
się ta ceremonia, co rusz by ła
opuszczana to znów zape łniana
ludźmi. Jedni chcieli zrobi ć' pamiątkową fotografię inni podziękować za
gościnę to znów Holendrzy zapraszali
do siebie do Rotterdamu za rok. By ły
prezenty, muzyka śpiew, rado ść i
próby tańca! Żywiołowo toczące się
zdarzenia nie pozwoli ły ani przez

minutkę na smutek i odpoczynek.
Szybko przeminęły te wspaniale chwile
i niestety trzeba było się rozstać.
Ostatnie uś miechy, ostatnie podziękowania i zapraszanie si ę wzajemne do
odwiedzin to obrazek, jaki tego
południa vvidać było na zaśnieżonym
Kaźmierskim rynku. Na policzkach
uczestników topił się padaj ący śnieg
i rysowało się znużenie od mnogości
zdarze ń , tudzież rado ść , która
rekompensowała wszelkie zmę czenie.
Serdeczne przyję cie przez naszych
mieszkań ców tych osób da ło się
odcz-uć na każ dym kroku. Znalazło to
odzwierciedlenie równie ż we wpisach
do pamiątkowej księ gi, jaka została
specjalnie założona z tej okazji. Ró żne
wpisy w kilku j ęzykach dobitnie
świadczą o tym, że te pięć dni spędzone
tu na „Kaź mierskiej ziemi" odbi ło się
w sercach przybyszów wielkim echem
i wewnętrznym zadowoleniem.
Ostatnim elementem, jaki dope łnił to
całe przedsi ęwzięcie był o jednak
spotkanie, jakie odbyło się w niedzielę
10 stycznia b/r. Popo łudniową porą
mimo niesprzyjaj ących warunków
pogodowych zebrało się w naszym
parafialnym ko ściele grono osób
zaangażowanych w ten projekt. Z tej
okazji odprawiona została ostatnia
modlitwa w duchu Taiz ć . Po tej celebrze zgromadzeni przemaszerowali do
sali kina, gdzie odbyła się dalsza część
spotkania. Parafialna Ekipa Przygotowań postanowił a w ten miły i sympatyczny sposób podzię kować wszystkim
tym, którzy choć by w najmniejszy
sposób pomogli i wsparli t ę wielką
rzecz, jaka miał a miejsce w Kaźmierzu.
Były podzię kowania, nagrody i wyrazy
wdzięcznoś ci. Audytorium zgromadzone tego wieczoru na sali obejrzało

krótki pokaz multimedialny z komentarzem przedstawionym na „żywo"
a przypominaj ącym wszystko to, co
działo się w te pamię tne dni z prze łomu
roku. Dodatkowo pokazany został
również fragment filmu, jaki zosta ł
nakrę cony podczas „ Święta Narodów".
Atmosfera bardzo przypomina ła tę ,
która panowała podczas pobytu go ści
w naszych domach. Chyba każdy
z przybyłych tego wieczoru do kina
czuł ten wspaniały eter jaki mieszał się
w powietrzu emanuj ący pokojem,
zaufaniem i ....wiar ą w drugiego
człowieka. I tu pojawiło się pytanie: co
dalej? Wyraz temu z łożyli zarówno
proboszcz Ks. K. Musiał jak również
Brat Ulrich, który przyby ł kolejny raz
do Kaźmierza wraz z wolontariuszem
Joaquimem. Obaj go ście wspierali
zresztą wszystkie dzia łania jakie
rozgrywały się na terenie naszej
parafii. Pełni podziwu dla „Parafialnej
Ekipy Przygotowa ń " wyrazili to
w swych słowach podobnie zresztą jak
inni mówcy. Poniewa ż ekipa
podzi ę kował a za pomoc swym
darczyńców również zdarzyło się , że
i im zostały złożone podziękowania.
Wyraził to w kilku s łowach Ks.
Waldemar i równie ż podarował
organizatorkom drobne upominki.
W ten sposób Europejskie Spotkania
Mł odych A.D. 2009/ 2010 zosta ły
zakoń czone a za rok pojedziemy
(może!?) do Rotterdamu. Jednak co ś'
mi podpowiada, że niedługo Poznań
znów gościć będzie ludzi o gorą cych
sercach z całej Europy i to nie
koniecznie za spraw ą i przy okazji
Euro 20121
R. Kaczmarek
Foto: A. Tomaszewska / R. Kaczmarek
Spotkanie z zaproszonymi
gość mi

Wygl.ad naszej świątyni w dniu
powitania go śc.i.
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Holendtrskaekipa przedstawia
4.
r
swój kraj podczas „ świę ta narodów"
od lewej w pierwszym rz ę dzie siedz ą :
dyr. M. Pielucha, wójt W. W łodarczak,
brat Ulrich, wolont&riusz Jo ą quim
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„Parafialna Ekipa Prż ygotowa ń "
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„Poetyckie Barwy Jesieni” - to
konkurs recytatorski, który na dobre wpisa ł
się już do kalendarza GOK-u w Ka źmierzu.
W czwartek, 26 listopada br. o godz. 16.00
odbyła się druga edycja tej imprezy,
dedykowanej dla uczniów szkó ł
podstawowych oraz gimnazjum. W tym roku
udział wzięty szkoły z Gaju Wielkiego,
Sokolnik Wielkich i Ka źmierza. Uczestnicy
recytowali w trzech grupach wiekowych:
klasy 1-3, wiersz, klasy 4- 6 wiersz i proza,
gimnazjum wiersz i proza. Jury w sk ładzie:
Aleksandra Słomiń ska z Sz,amotulskiego
O ś rodka Kultury, Janina Ł uczakemerytowany pedagog i Barbara Kubiakpedagog ze szkoły podstawowej w Kaźmierzu. Komisja oceni ła 32 prezentacje,
z których wyłonił a 12 z poszczególnych
przedział ów wiekowych. W grupie klas 1- 3
pierwsze miejsce zajął Adrian Szambelan,
drugie Jakub Pasternak, trzecie Julia
Antkowiak z S.P. w Kaźmierzu, a wyróżnienie otrzymała Emilia Kaczmarek z S.P.
w Sokolnikach Wielkich, W drugiej grupie
wiekowej klas 4- 6 pierwsze miejsce zdoby ła
Anna Napierała z S.P. w Kaź mierzu,
drugiego miejsca nie przyznano, dwa
równorzę dne trzecie miejsca przypad ły

w udziale
Zofii Fr ą c k o w i ak
i Natalii
K rólczyk
z S.P. w Kaźmierzu.
Wyróżnienie
otrzyma ł a
Roksana
Ozga z S.P. w Kaź mierzu, w grupie wiekowej
gimnazjalistów z Kaź mierza pierwsze
miejsce Anna Filipiak, drugie- Paulina
G ł owacz, trzecie- Zuzanna RybakBurzyńska. Wyróżnienie otrzymał a Paulina
Robak. Wszyscy uczestnicy otrzymali
słodlcie niespodzianki, a zwyci ęzcy nagrody
książ kowe i dyplomy, które ufundowa ł GOK
w Kaź mierzu. Aleksandra S łomińska
podsumował a konkurs określaj ąc jego
dobry poziom. Podzi ękowała dzieciom,
młodzieży i opiekunom za przygotowanie si ę
i wzię cie w nim udziału. Podziękowała
również dyrektorowi GOK- u Piotrowi
Pospiesznemu za zorganizowanie
i przeprowadzenie udanej imprezy.
W przyszł ym roku nastę pna edycja.
Serdecznie zapraszamy!

Sokolnickie jasełka
u przedszkolaków i uczniów.

Czas Boż ego Narodzenia niezaprzeczalnie wi ąże się z pewnymi
symbolami i rytuał ami, które rok rocznie prze żywamy na nowo. Na
szczęście postę p cywilizacyjny nie zabi ł w sercach ludzkich
odwiecznych pragnie ń i dążeń w „tropieniu" dobra, mi łości i pokoju.
W tych poszukiwaniach pomagaj ą ludziom przywołane tu symbole
i obrzędy. Wś ród nich pierwszo planowa rol ę spełniaj ą: szopka
Bożonarodzeniowa, kol ędy, świą teczne drzewko i jase łka.
W polskiej tradycji okres kol ę dowania i przedstawiania „jase łek"
rozpoczynał się od drugiego dnia świąt Boż ego Narodzenia i trwa on
przez wieki do dnia 2 lutego,
czyli do tzw. uroczysto ść Matki
Boż ej Gromnicznej. Poj ęcie
jasełka wskazuje na właściwe
źródło tychże przedstawie ń
a oznacza po prostu żłób, czyli
rodzaj drabiniastego koryta,
które jeszcze gdzie niegdzie dzi ś
jest stosowane. Wed ług chrześ cijań skiej wiary w ł a ś nie
w żłobie został złożony na sianie
Chrystus zaraz po swoim
narodzeniu. Mo ż na, zatem
powiedzieć, że przedstawienia
"jasełka" prezentuj ą udramatyzowane i teatralne sceny rodzajowe
na temat Jego przyjścia na świat.
Początków tych przedstawie ń historycy doszukuj ą się w XIII
wieku a za pioniera tychż e inscenizacji powszechnie uważany jest
św. Franciszek z Asyżu. W swej pracy duszpasterskiej wykorzysta ł
on naturalne predyspozycje w łoskiej ludnoś ci tak bardzo
kochaj ącej teatr, śpiew i ... bardzo ożywion ą gestykulację w trakcie
rozmowy. Na skutek przemian spo ł ecznych i obyczajowych
zmieniał się przez wieki równie ż kształt i forma tych inscenizacji.
Niektórzy bohaterowie jak np. diably b ądź śmierć zaczęli być
przedstawiani bardziej swawolnie. Rozpocz ęto wykorzystywać
także inne formy sztuki teatralnej jak przyk ładowo lalkarstwo.
W ten sposób „jasełka" stały się "pobożną komedią" zabawiaj ącą

- konkurs na scenariusz scenki związanej z zapobieganiem

HIV/AIDS

WYNIKI:

I miejsce - Paulina Głowacz - uczennica klasy III D
II miejsce -Julia Winiecka - uczennica klasy III A
III miejsce - Patrycja Gą dysiak- uczennica Idasy
Wyróż nienia - Joanna Kami ń ska - uczennica klasy III D

-

konkursu na plakat zwi ązany z profilaktyką HIV/AIDS:

Po raz piąty czł onkowie Szkolnego Ko ła PCK,
działają cego przy Gimnazjum w Ka żmierzu,
wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Promocji Zdrowia PCK „ Zdrowy Styl życia".
Zagadnienia dotyczy ły zdrowia, pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz wiedzy o ruchu czerwonokrzyskim. Nasze Ko ło reprezentował , po raz drugi, Jakub Nowicki uczeń klasy IIIB (na zdj ęciu). 15 grudnia
2009 r. w Szamotu łach Jakub zaj ął drugie
miejsce w eliminacjach rejonowych.
Gratulujemy sukcesu!

Opiekun Szkolnego Kola PCK
Renata Antkowiak

lud, ale jednak dają cą ludziom do myś lenia mimo śmiesznej a wręcz
humorystycznej fabu ły - „dobro i zło" przedstawiane w odwiecznej
walce. Począ tkowo miejscem widowisk by ł tylko i wyłą cznie
budynek kościoł a gdzie jaseł ka prezentowane były po zapadnięciu
zmierzchu. Z czasem ten rodzaj przekazu przej ęli również zawodowi
aktorzy, którzy na sposób objazdowy jak dawni kuglarze odwiedzali
różne dwory szlacheckie a nawet profesjonalnie zbudowane
pomieszczenia teatralne. Dzi ś nie budzi żadnego zdziwienia fakt, że
nawet w najwię kszych salach teatralnych wystawia si ę inscenizacje
oparte na biblijnym przekazie z odleg łej przeszłoś ci o Narodzeniu
Pana. Ten pię kny zwyczaj przetrwał najtrudniejsze lata wojen,
niewoli, ucisku i walki z religijno ścią człowieka i to na całym
świecie. Cieszy za tem fakt, że mimo tych trudno ści „jasełka" nadal
są wystawiane w ko ścioł ach, kaplicach czy w świetlicach
szkolnych. Ten swoisty fenomen podtrzymywany jest zazwyczaj
przez grupkę zapaleńców. Tak też nadal się dzieje w Sokolnikach
Wielkich, gdzie rok rocznie nie mo że obyć się bez tej formy
przeżyvvania okresu świątecznego. W postaci ze sztuki wcielaj ą się
dzieci uczęszczaj ące do tutejszego przedszkola lub uczniowie
szkoły. Mali aktorzy prezentuj ą się publicznie doskonale znaj ąc
swoje miejsce na scenie. Role przecie ż ćwiczyli już wcześniej pod
czujnym okiem wychowawców
i rodziców. Dzię ki temu nie
wiedzą, co to stres i trema. Tak że
przy pomocy wspomnianych
osób przygotowane zosta ły
przepię kne stroje które mogli
założyć na siebie ci mali artyści
zresztą w otoczeniu stosownej
scenografii. Wszystkie te
elementy sprawiaj ą , że do
obejrzenie „jasełek" nie trzeba
nikogo namawiać i widownia
zasiadaj ą ca i ogl ą daj ą ca
spektakle WCiEti dopisuje.
Jak jeden mąż stawiają się wszyscy, dla których jest prezentacja
dedykowana. Dzię ki temu można podziwiać swoje pociechy, które
przecież dopiero co zaczynaj ą przygodę ze sceną.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z HIV / AIDS

Jak szacuje WHO na świecie HIV zarazi ło się ok. 68 mln osób.
Obecnie z wirusem żyje ok. 33 mln ludzi. Od 1985 r., który jest
uznawany za począ tek epidemii w Polsce, w naszym kraju wykryto
12 579 zakażeń HIV, stwierdzono 2 289 zachorowa ń na AIDS, a
l 019 chorych zmarło. Te statystyki są zatrważające. Kolejny raz
w naszym Gimnazjum pami ę-taliśmy o światowym Dniu Walki
z AIDS. Przygotowania rozpocz ęliśmy ju ż w październiku.
Wszystkie klasy gimnazjalne przygotowały w swoich klasach
gazetki ścienne związane z tematyką zapobiegania HIV/AIDS.
Chętni uczniowie wzięli udział dwóch konkursach związanych
z profi-laktyką HIV/AIDS:

OLIMPIADA PCK
„ ZDROWY STYL ŻYCIA"

WYNIKI:
I miejsce - Bartosz Kaź mierski - uczeń klasy I C
II miejsce - Marta Górska- uczennica klasy III D
- Daria Barań ska - uczennica klasy I A
III miejsce - Monika Lachowicz -uczennica klasy III D
-Jakub Baczyk- uczeń klasy I A
W piątek 1 lgrudnia 2009r. odby ł się apel dla całej społeczności
szkolnej związany z tematem zapobiegania HIV/AIDS. Go ściliśmy
na nim p. dr Kamil ę Przybecką-Ciborek, która wygłosiła prelekcję
oraz przedstawiła prezentacj ę multimedialną na temat „ Sposoby
zarażenia wirusem HIV i objawy AIDS". Cz łonkowie Szkolnego Koła
PCK pod opieką p. Renaty Antkowiak program artystyczny pt: „NIE
BóJMY SIĘ, ALE ŻYJMY ROZWA2NIE !". Podczas apelu zosta ły
podsumowane wszystkie konkursy zwi ązane z tym tematem.
Nagrody zostały ufundowane przez Gminn ą Komisj ę Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ka źmierzu.
Główne przesłanie obchodów ś wiatowego Dnia Walki z AIDS dla
młodzieży to, aby rozważnie postę powali i wykorzystali szans ę na
życie bez HIV/AIDS.
Renata Antkowiak • koordynator ds. zdrowia
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WYCIECZKA DO BERLINA
Dnia 2 grudnia 2009 r. o godzinie 4.00
wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę do
Berlina. Poniewa ż nie musieli ś my
zatrzymywać się na granicy, droga minęła
nam bardzo szybko i na miejscu byli śmy już
o 8. 30. Berlin powitaliśmy w świetnych
humorach. Dzięki tak wczesnej godzinie
uniknęliśmy wielu kolejek. Najpierw
udaliśmy się do Reichstagu. Przed wej ściem
do budynku parlamentu niemieckiego
wszyscy zostaliśmy poddani dokładnej
kontroli, jednak już po chwili podziwialiśmy
piękną, modernistyczną szklaną kopułę,
z której mogli śmy również oglądać
panoram ę Berlina. Po opuszczeniu
Reichstagu przespacerowaliśmy się aleją
Linter den Linden i przeszliśmy pod Bramą
Brandenburską (na zdjęciu). Następnie
Spotkanie Wigilijne w Oddziale

Przedszkolnym w Gaju Wielkim

udali ś my się do salonu samochodowego
Bugatti, gdzie niemal wszyscy podzi-

wialiśmy model Veyron. Mieliśmy również
okazj ę zobaczyć Galerię La Fayette,
ekskluzywny dom handlowy. Potem
zatrzymaliśmy się przed Neue Wache,
wigilijne z udziałem rodziców.
W tym roku przy wigilijnym

stole

spotkaliśmy się 18.12.2009 r.

Boże Narodzenie w Polsce to święta
obchodzone w sposób szczególnie
uroczysty. Polskim zwyczajem jest
rozpoczynanie uroczystej wieczerzy
wigilijnej od łamania się opłatkiem
i składania życzeń. Dzieci na zaj ęciach w
przedszkolu poznają zwyczaje i tradycje
Świąt Bożego Narodzenia. Uczą się kolęd,
ubierają choinkę , robią ozdoby choinkowe,
wykonuj ą kartki świąteczne wed ług
własnego pomysłu, przedstawiaj ą jasełka.
Dopełnieniem działań dzieci jest spotkanie
Dzie ń Babci i Dziadka u „Wiewiórek"
Babciu, Dziadku cóż Wam dam,
jedno serce tylko mam,
a w tym sercu ró ży kwiat
Babciu, Dziadku żyj sto lat.
W tym roku trochę wcześniej niż zwykle,

dzieci 3 - letnie zorganizowały dla swoich
babć i dziadków uroczysto ść grupową.
Przygotowania do tej, jakże ważnej w życiu
każdego przedszkolaka uroczystości, rozpoczęły się zaraz po przerwie świątecznej.
Dzieci nauczyły się okolicznościowych
wierszy, piosenek i tańców. Wspólnie też
wykonały zaproszenia i upominki. Goście
prawie w 100% odpowiedzieli na zaproŚWIĄTECZNE REFLEKSJE „MISIÓW"
Z PRZEDSZKOLA „KRASNAL
HALABALA" W KAŹMIERZU

„Dobrodziejstwo nie polega na tym,
co się robi albo daje, ale na intencji tego,
który robi lub daje." (Seneka)
Trudno w to uwierzyć jednak minęło już
półtora roku od momentu, gdy po raz
pierwszy spotkaliśmy się w Przedszkolu
Krasnala Halabaly. Okres świąteczny
skłania nas wszystkich do refleksji. Wiele
chwil razem spędziliśmy. Dziś natomiast
śmiało stwierdzić można, że grupa ,,Misie"
pod opieką K. Pielucha, J. Łączkowskiej
i K. Subsar stanowi wraz z rodzicami silny
i zorganizowany zespó ł . Dlaczego?
Atmosferę taką bez wątpienia tworzą dzieci.
Trudno jednak byłoby nam zrealizować
nasze plany gdyby nie wsparcie
„troskliwych niedźwiedzi" (myślę tutaj
oczywiście o rodzicach dzieci czteroletnich).
Grudzień był dla nas miesiącem wielu
atrakcji. Wielką niespodzianką dla dzieci
okazał się nowy dywan, który pojawił się
niespodziewanie w naszej sali. W imieniu
p. dyr. G. Pasternak i własnym serdecznie
dziękuję sponsorom - Państwu Heś ,

Organizator wycieczki
Magdalena Tarandt

Atmosfera świąteczna udzieli ł a się
wszystkim. Były wzajemne życzenia,
łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew
kolęd. Dzieci przedstawi ły jasełka wystąpi ły w rolach krasnoludków,
pasterzy, aniołków i króli. Nie zabrakło
również Matki Boskiej, Józefa i Anio ła - te
honorowe role przypad ły Paniom
przedszkolankom. W tym szczególnym dniu
odwiedził nas również oczekiwany przez
dzieci Gwiazdor, który obdarowa ł a
wszystkich pięknymi prezentami.
opracowały: B. Walkowiak, M. Marecka

szenie swoich wnuków. Już przed godziną

16.00 wszystkie, przygotowane krzes ła były
zajęte. Maluszki z wielkim zaangażowaniem
przedstawiły swój program artystyczny, za
który otrzymały gromkie brawa. Wręczyły
swoim babciom i dziadkom upominki oraz
zaśpiewały tradycyjne ,,Sto lat". W drugiej
części spotkania zaproszeni go ście mogli
potańczyć ze swoimi wnukami i skorzystać
z przygotowanego poczęstunku. W tym roku zrezygnowaliśmy z tradycyjnej kawy na
rzecz owoców, soków i kruchych ciasteczek.
Wieczór z Babcią i Dziadkiem na długo
pozostanie w pamięci wszystkich uczestników tego rodzinnego spotkania.
Wychowawcy grupy składają serdeczne
podzię kowania rodzicom za pomoc
J ę drzejczak, Nadobnik, Ma ń czak,
Maciejczyk, Stanis ł awiak. Rodzice
czteroletnich „Misiów" nie pozostali równie ż
oboj ę tni na propozycj ę rozwijania
umiej ę tno ś ci artystycznych dzieci.
Zakupione przez wszystkich wst ążki
gimnastyczne stały się niesamowit ą
atrakcj ą podczas popo ł udniowych
aktywności. To tylko niektóre przedsięwzięcia, które udało się nam zrealizować.
Jednak grudniowe ,,Warsztaty Świąteczne"
mile przeros ły moje oczekiwania.
W przygotowaniach świątecznych kartek
i stroików wzięło udział 15. rodziców i 17.
dzieci. Po wesołym powitaniu wszyscy
zasiedliśmy do wspólnego stołu i zabraliśmy się do pracy. To wspaniałe, że tylu
rodziców znalazło czas dla swoich małych
pociech. To jednak nie wszystko na co nas
stać. Zaraz po warsztatach we współpracy
z rodzicami zorganizowaliśmy spotkanie
świąteczne. Po tygodniach ciężkiej pracy
dzieci zaprezentowa ły rodzicom swoje
umiejętności artystyczne podczas przedstawienia pt. „Gwiazdka Krasnala
Halabaly", autorstwa Karoliny Pielucha.
Występ odbiegał od tradycyjnych. Tym
razem dzieci przedstawi ły opowie ść
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pomnikiem poświęconym ofiarom wojen
i przemocy. Na chwilę weszliśmy też do
Gedłichtniskirche, Ko ś cio ła Pami ę ci
i przystanęliśmy przed Siegess łiuel,
pomnikiem zwycięstwa nad Francuzami
w 1871 r. Krótki spacer po wyspie muzeów
zakończyliśmy wizytą w Pergamonmuseum,
Muzeum Pergamo ńskim, które zrobiło na
nas ogromne wrażenie. Widzieli ś my
również fragmenty Muru Berli ńskiego i Pomnik Holokaustu. Spaceruj ąc po Berlinie,
dotarliśmy na Jarmark Bożonarodzeniowy
i mogliśmy zrobić drobne świąteczne
zakupy. Wróciliśmy do Kahnierza o godzinie 21.30, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
W planach mamy już kolejną wycieczkę,
w przyszłym roku szkolnym chcielibyśmy
pojechać na Jarmark Bożonarodzeniowy do
Drezna.

rur

w przygotowaniu uroczysto ś ci: p.
Nowakowskim, p. Rzeszuto, p.
Czeszyńskim, p. Kudłaszyk, p. Koniecznym,
I.P.
p. Wójcik, p. Włodarczak.
wykorzystując mimikę i gest, ca łość
przeplatana była fragmentami muzyki
klasycznej. Mam nadziej ę, że wraz z dziećmi
choć na moment oderwaliśmy rodziców od

codziennych trosk i obowi ązków. Po
przedstawieniu nastąpiło przełamanie się
opłatkiem i zapalenie sztucznych ogni.
Taka uroczystość nie mogła się oczywiście
odbyć bez Gwiazdora, który przyby ł
z workiem pełnym prezentów. Spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem,
który najbardziej ucieszył dzieci. Miło było
oglądać pojawiające się na ich twarzach
iskierki rado ści bo jak pisał Janusz Korczak
- „Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się
ca ły świat".

Karolina Pielucha
)1
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Pani "Tenia" - stulatka pe łna werwy.

Niejednokrotnie s łyszymy w mediach, że
nasze spo ł ecze ń stwo si ę starzeje.
Z badań GUS jakie publikuje choćby na
swych stronach internetowych wyczyta łem,
że najdłużej żyją w Polsce mieszkanki
województw: podlaskiego, małopolskiego,
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Ważną
informacj ą jest również to, że kobiety żyją
przeciętnie dłużej od mężczyzn - nawet o 10
lat. I tak za rok 2004 mieli śmy ponad 323
tysiące mieszkańców w wieku 85 lat i wi ęcej
z czego prawie 240 tysięcy to kobiety.
Jednak średnia wieku dla całej populacji
kraju poka-zuje, że dysproporcja pomiędzy
płciami z każdym rokiem znacząco zanika.
Z jeszcze głębszej analizy GUS-owskich
danych wysnuć można jeszcze jeden za to
bardzo ważki wniosek: o wiele lepiej i
zdrowiej jest żyć na wsi! Przytoczyłem te
dane ponieważ zawsze ciekawiło mnie jak to
jest być STULATKIEM. „100 lat" czyli
.WIEK"; jeden wiek - mam wrażenie, że jest
to okres zapisany jakby niezwyk ły
scenariusz, który zawiera w sobie wiele
bie żą cych elementów ale równie ż
wspomnień . Czy jest sposób na to by je
wszystkie zapamiętać? Sam doskonale
pamiętam swoją babcię , która dożyła
sędziwych lat jednak z w pełni stuletnimi
osobami nigdy nie miałem jeszcze okazji się
zetknąć. Z początkiem września 2009 roku
w lokalnej prasie została podana wiadomość
o takim właśnie pięknym jubileuszu jaki
obchodziła Pani Tekla Antoniewska z
Bytynia. Pomyślałem sobie, że warto by było
porozmawiać z tak dostojną jubilatką oraz
by przy tej okazji ocalić od zapomnienia
choć okruchy jej losów. Przecież sto lat jakie
upłynęło od momentu, kiedy przyszła na
świat we wsi Wychowaniec koło Szamotuł to
,,szmat czasu" i wiele, naprawdę wiele
przeżyć i doznań. Rozmowę z dostojną
jubilatką mogłem przeprowadzi ć dzięki
życzliwej pomocy innych członków rodziny,
którzy umówili mnie na spotkanie. Pani
Antoniewska - pochodząca z domu Ludek w Bytyniu zamieszkała, kiedy to wraz z
rodziną przybyła tu mając niespełna pięć
lat. Tak się złożyło ze przez sam środek tej
miejscowości przebiega bardzo ważna droga
krajowa oznaczona w katalogach
drogowców jako numer 92, a do niedawna
jako A2. Wspominam o niej nie bez powodu.
W pobliżu właśnie tej .szosy - jak określiła
ją moja rozmówczyni - spędziła ona prawie
cale swoje życie a motyw tej drogi pojawiał
się wielokrotnie podczas naszej pogawędki:
R.K. - Witam Panią. Te samochody jak
przejeżdżają tędy, tak niezmiernie blisko
pani domu i tak bardzo hałasują - nie
przeszkadza to pani?
T.A.- Nie, to już przyzwyczajenie odpowiedziała Pani Tekla - to jest główna
szosa; to czy teraz czy we wojnę to zawsze

mocno to odczuwaliśmy. Po chwili dodaje
Pani Zofia, córka jubilatki (Z.Ch)- Teraz już
się trochę rozluźniło jak otwarto autostradę.
Kiedyś było gorzej, dużo gorzej po prostu
okropnie.
T.A. - We wojnę to do parku nie mogliśmy się
dostać chcąc przejść przez szosę -opowiada tak szło i szło to wojsko w tę i w tę stronę. zamyśliła się i po chwili dodaje - Czy
spaliśmy czy rde żołnierze kolbami rąbali we
drzwi domu i Musieliśmy je otworzyć. Nieraz
mówiłam do męża: udawajmy, że nie
słyszymy - tak bardzo wtedy nam to się
naprzykrzyło; człowiek był niedospany. Nie,
nie ....oj jak się wtedy to człowiek
nadenerwowa ł
R.K. - Czy pani tutaj zawsze mieszkała
w tym domku, gdzie akurat jeste śmy?
T.A.- Nie z drugiej strony wsi mieszka łam dodaje córka Zofia- tu naprzeciwko szkoły
jesteśmy od 1951 roku jak ten dom został
postawiony. Wcześniej mieszkaliśmy też
blisko szosy, ale z drugiego końca tzn. jak się
wjeżdża do Bytynia od strony Poznania
Faktycznie, kiedy wyjrzałem przez okno
wida ć naprzeciw budynki szko ły i
przedszkola natomiast po drugiej stronie
domu widnokrąg przecinaj ą tafla Jeziora
Bytyńskiego oraz inne domostwa, które
usadowiły się wzdłuż drogi do Pierska i
Pólka. Po krótkiej chwilce powróci łem do
pani domu by kontynuować rozmowę . Tak
się złożyło, że zaplanowanym dniem naszej
pogaduszki by ło święto św. Tekli, czyli
patronki mojej rozmówczyni. Wobec takiego
zbiegu okoliczności postanowiłem zapytać:
R.K. - rozumiem, że dzisiaj obchodzi pani
swoje imieniny - dzisiaj jest przecie ż św
Tekli?
T.A.- a skąd pan to wie? - zapytała i po
chwili kontynuowa ła dalej - Nawet jest
kościół wybudowany w Siemianowicach
p. w. św. Tekli !!!
R.K. - bliżej bo w mieście Koło są w kościele
NMP relikwie św Tekli. Również pomnik
postawiono na rynku w Kielcach
T.A.- o... to nie wiedziałam ... - i zamyśliła
się solenizantka
R.K. - a wie pani, że i ona żyła długo
i kilka razy była cudownie ocalona przed
śmiercią i że między innymi to było
przyczyną, że uznano ją za świętą...
T.A.- coś mi mama kiedyś opowiadał ale
szczegółów nie ... nie wiedziałam nie miałam
takiej potrzeby by pytać- odparła.
R.K. - powiem jeszcze, że Pani imię jest
pochodzenia greckiego i wywodzi si ę od słów
-theo - Bóg i kleos - sława czyli imię
znaczy... Sławić Boga. A Pani sławi Boga?
T.A.-- hi, hi ...- ś mieje się pani Tekla - Tak
całe życie ... Różaniec jest pod rękę a Boga
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miałyśmy jak wrodzonego w sercu. Chocia ż
we dwie dziewczyny a my szłyśmy do
kościoła... Inni nie mieli czasu a my tu przez
ścieżkę koło ogrodu i do kościoła co dzień. To
była modlitwa, ale i rozrywka dla nas - by
być tam z innymi ludźmi. A teraz jeszcze
Boga prosiłam bym mogła jeszcze ten raz
być w kościele w tę uroczystość moją! I
Dozwolił mi i byłam w kościele. Dzieci
zawiozły mnie samochodem.
R.K. - Jak mama do pani mówi ła jak była
pani dzieckiem? Tak po prosu Tekla?
T.A.- Tak - Tekla lub Tenia i koleżanki
potem też tak mówiły - Tenia.
Z.Ch.- A ksiądz Jan mówił Teniusia dodała córka - ...tylko on tak mawia ł.
R.K. - Kto dal pani to imię i czy tylko jedno
na chrzcie nadane? Czasem ludzie
otrzymuj ą kilka imion.
T.A.- Tylko jedno dostałam na chrzcie a
mogę rzec, że wybrała je raczej mama !? - i
dodaje po chwili namysłu - jak kiedyś się
pyta ł am, jak by ł am jeszcze ma łą
dziewczynką - czemu mam takie imię jak nikt
inny -to wówczas mama odparła, że książkę
kiedyś czytała o Tekli ijej się tak spodobała
ta opowieść, że dała mi takie imię.
Tak rzeczywiście pobożno ść ludzi w
dawnych czasach by ła dużo bardziej
zauwa*Pilna. Moja babcia np. miała swój
ulubiony kącik tuż przy oknie w pokoju,
gdzie siadywała sobie spoglądając na świat.
Jednak to miejsce bardziej mi si ę nią kojarzy
jak sobie siedzi i modli si ę i to codziennie
Po chwilce wspomnie ń poszedłem do
kuchni. Kiedy spojrzałem przez okno, które
znajduje si ę nieopodal wej ś cia do
mieszkania to widziałem w bezpośredniej
bliskości wieżę kościoła w Bytyniu. Hop..
wystarczy wybiec z domu i zrobi ć
kilkadziesiąt kroków wzdłuż ogródków i już
się można znaleźć w drzwiach świątyni.
Dawniej taki manewr z pewno ścią nie
przysparzał problemów mojej respondentce
a teraz:
R.K.- na podwórko pani wychodzi sobie, by
zaczerpnąć świeżego powietrza?
T.A.- lekarze mówią bym nie przestawała
chodzić i tak się staram robić. Kiedyś już
prawie się oduczyłam chodzenia przez to, że
musiałam leżeć przez dłuższy czas podczas
choroby. Dostałam jednak taki chodzik pokazuje - i teraz na nowo mog ę sobie
spacerować. Ciężko by to było, gdybym nie
chodziła bo dla mnie to taka rozrywka.
Najgorzej w noce, takie s ą one przykre ... bo
w dzień tak te choroby nie dokuczają
człowiekowi jak właśnie nocami.
R.K. - to do lekarzy pani chodzi cz ęsto, czy
odwiedza ich pani czasem tylko po to by
mieli co robić?
T.A.- 000j niestety ... w szpitalu teraz
ostatnio to co rusz by łam. Tam lekarze i
pielęgniarki mi mówią: znowu panią
podciągniemy na zdrówku i będzie pani
mogła pojechać ...do domu l!!
R.K. - Naprawdę tak często bywa pani u
lekarzy ! Przecież kompletnie nie widać
tego po pani l Co zatem pomaga by
przetrwać te trudności i dolegliwo ści
będąc w tak zacnym wieku?
T.A. - nie wiem - chwila zamyślenie
pojawiła się na twarzy i zapytała ... a
chciałby żyć pan tyle lat
R.K. - teraz ja się zamyśliłem i po chwili
rzekłem - powiem szczerze, że ja osobiście
tak, chciałbym swoją setną rocznicę
urodzin obchodzić , ale jednocześnie
chciałbym być w takiej kondycji i przy
takim zdrowiu jakie widz ę tu u Pani!
Z.Ch.- Cóż nie jest tak różowo; też bywa
ciężko szczególnie w nocy gdy nie mo że spać
... płacze z bólu a zastrzyki nieraz nie
pomagaj ą , nie ma takiego krążenia jak
powinno być - i dodaje pani Tekla - mam
problem z nogami nieraz tak mnie „palą", że
ja najlepiej na boso bym sobie chodzi ła.
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ja najlepiej na boso bym sobie chodzi ła.
Z.Ch.- ... lekarze mówią te to jest normalne

- człowiek się rodzi to budzi się do życia ale cóż taka jest kolej rzeczy - wszystko
teraz idzie w odwrotn ą stronę. Ale panu
wójtowi powiedziała podczas spotkania że
na drugi rok jak dożyje to nie będzie miała
lat 101 tylko 99 bo b ędzie sobie je teraz lata
odliczać .. śmiech... a po chwili.
T.A.- najbardziej odczuwam ból w nogach i
krzyżach. Spadłam kiedyś ze schodów i nie
wiem, jakim sposobem to się zdarzyło a
teraz czuję to wszystko w sobie.
Z.Ch.- Mama miała nosić gorset, ale
wyrzuciła go i powiedziała ze: ... chomąta
nosić nie będę! - i znów śmiech...
R.K. - A okularków to pani używa; bo jako ś
będąc teraz z wami nie zauważyłem ich na
nosie?
T.A.- Tylko do czytania i to niedawno
zaczęłam ich używać. Zawsze lubiłam
czytać i teraz też a okulary pomagają mi jak
czytam modlitwy w książeczce.
R.K. - To jaka jest Pani ulubiona
modlitewka albo pieśń?
T.A.- Wszystkie! Modlić się trzeba i pomaga
to! O wszystkim i wszystkich muszę wtedy
pomyśleć! Te, które na pamięć umiem to
odmawiam codziennie - wtedy tak się czuję
żywo i radośnie jak odmówię je codziennie.
I rzeczywiście twarz jubilatki cały czas była
radosna. Opowiadaj ąc o cierpieniu i bólu,
które jednak towarzyszy jej każdego dnia
nie zapomina jednak o u śmiechu.
Zadziwiaj ące! Tak samo niebywale jest to,
ze bardzo się czuje przywi ązana do Bytynia i
do ludzi tu mieszkaj ących. Podczas
rozmowy wspominała kilka osób, ale
niestety one wcze śniej już „opuściły" Panią
Tenię. Natomiast z racji tego, że została
wychowana po chrześcijańsku wstąpiła do
tutejszego Koła Żywego Różańca i przez lata
uczestniczyła w jego działaniach. Przy tej
okazji bliżej poznała postać byłego księdza
proboszcza Jana Murkowskiego, a poza
tym on jako duszpasterz odwiedza ł Panią
Teklę w każdy pierwszy piątek miesiąca
przez lata:
Z.Ch.- Bardzo milo wspominamy ksi ędza
Jana ... Jana Murkowskiego poprzedniego
proboszcza! - mówi córka pani Tekli .
Zawsze sobie pogaw ędzili jak mamę
odwiedzał w pierwszy piątek miesiąca. Czas
nie był ważny i wtedy mawiał .. ty mi
Teklusia setki doczekasz, ja nie doczekam
ale ty tak a ja na ciebie tam poczekam! ... No
i stało się. W kolejny piątek był i rozmawiał
a we wtorek czy środę odszedł i czeka na
nas...
R.K. - Tak, taka podróż nas wszystkich
czeka niezależnie od wieku. Jednak chyba
chodzi o to, by to nasze życie godnie przeżyć
a naszą stulatkę widzę , że czas się zbytnio
nie ima i ma tyle werwy jeszcze w sobie....
Z.Ch.- ha, ha ... podczas imprezy jeszcze
sobie na sali stanęła przy stole i zatańczyła i
wszystkim zaśpiewała !
Rodzina tej „Wiekowej Kobiety" urz ądziła
jubilatce huczne urodziny jak na ,,setkę"
przystało. Najpierw odbyła się w tej intencji
Msza Święta w Bytyńskim kościółku a
następnie goście przemaszerowali do sali
świetlicy. Tu życzeniom i kwiatom nie było
ko ń ca. Oto co o tym wydarzeniu
opowiedziała sama zainteresowana:
R.K. - Któż to panią odwiedził w te setne
urodziny; była setka go ści na stulecie?
T.A.- Tutaj był zjazd gości, że tak powiem
swojskich - dzieci wnuki, prawnuki ... a
• dodaje pani Zofia - nie .. nie było tylu osób,
bo niektórzy bardzo daleko mieszkają.
Jeden wnuk mieszka np. z rodzin ą w Anglii i
myśleliśmy, że nie przedzie a jednak
dotarł i był z nami. W sumie by ło 55 osób.
T.A.- Wszyscy si ę cieszyli! B ę d ą
przynajmniej pamiętać babcię ... zamyśliła
się Pani Tekla i po chwili z uśmiechem
zaśpiewała: ... nie młoda, nie stara setny
rok już pędzę - mogę się okazać, między
ludzi wszędzie !!!
R.K. - Ej... bo wszyscy zaczniemy śpiewać!

.... Zatem czy taka rado ść wewnętrzna
pomaga w tak długim tyciu ?
.pomaga żyć - nie
T.A.- Pomaga żyć
załamuje się tak człowiek . I w życiu i w
chorobie pomaga!
Z.Ch.- Bardzo lubi gości moja mama. Im
więcej ludzi w domu tym bardziej jest
zadowolona i szczęśliwa!
R.K. - Był jeszcze ktoś na tej pani
uroczystości spoza rodziny? Może sąsiedzi
lub inne osoby?
T.A.- Pan wójt i Pani z gminy i so łtys też
zresztą spokrewniony ze mną - dodaje pani
Zofia ... kobiety z Koła Gospody ń.
Przyniosły kosz z kwiatami - o tu stał ,
pokazuje miejsce - i właśnie dziś je
musiałam posprzątać, bo uwiędły. Mama
mówiła żeby nie wyrzucać ich, bo ma
wrażenie, że jeszcze czeka w dalszym ciągu
na tę setkę... śmiejemy się wszyscy
R.K. - A prezenty pani dostała?
T.A.- Tak, ale i wcześniej nadostawałam
różnych rzeczy, że mi się nawet nie śniło.
Nawet nie wiem czasem co to jest i do czego
służy. Więcej się cieszę z tego, że są ze mną i
że mają w sobie taką miłość do mnie.
Czasem jest tak, że jak siary człowiek - to go
jeszcze chcą dobić jak mówię „zepsuć". A oni
nie - wszyscy są za mną tak bardzo, że aż
wydaje mi się to niemożliwie I to mnie
cieszy
R.K. - Pamięta pani daty urodzin swych
dzieci?
T.A.- ... raczej tak !... Jeszcze moje
rodzeństwo pamiętam a to przez to, że we
wojnę musiałam chodzić w ich imieniu po
kartki i przez to zapamiętałam tak dobrze
ich daty.
R.K. - A wnusie?
T.A.- Na drugi miesiąc będzie pierwszy
praprawnuczek A są po kolei: cztery dzieci,
osiem wnuków i piętnaście prawnuków i
teraz praprawnuczki trzy no i czekam na
tego praprawnuka!
R.K. - Co trzeba robi ć żeby mieć taką dobrą
pamięć?
T.A.- Nie wiem ... naprawdę nie wiem
...żyłam jak mogłam najlepiej pracowicie i
wesoło - chciało się żyć!
R.K. - To w takim razie te magiczne Pani
urodziny to dokładnie, kiedy przypadaj ą?
Z.Ch.- ... mama ma urodziny dokładnie 8
września
R.K. - I co cieszy się pani, że tej setki dożyła
... ale tak szczerze z ,,r ęką na sercu" proszę
odpowiedzieć?
T.A.- Cieszę się ! Szczególnie że mówią mi
wszyscy, że nie wyobrażają sobie życia
bezemnie jak „namknę" się raz kiedyś.
Jeden wnuk to mi życzył kolejnych 100 lat
do dwustu ... a ja umówię ... o la Boga, to do
kiedy ja bym żyła ... inni ludzie i rodzina już
tam odpoczywają a ja jeszcze tutaj jestem.
W życiu się człowiek nie spodziewa ł, że tyle
lat dożyje zwłaszcza, że taką ciężką pracę
wykonywałam. Lekarz mnie kiedy ś
zapytał: co pani robi, że ma takie muskuły
wyrobione jak mężczyzna, co za pracę ma
pani? No, ale cóż zrobiło się swoje i teraz
żyje się dalej. Teraz prawie wszystko robi ą
a dawniej człowiek musiał swoimi
rękami robić.
Szczerze mówiąc miałem trochę obaw kiedy
przygotowywałem się do tej rozmowy.
Zadawałem sobie pytanie: czy nie zakłócę
przyzwyczajeń i porządku dnia tej sędziwej
niewiasty? Kiedy na początku spotkania
wszedłem do pokoju by zapoznać się z
jubilatką to wręcz mnie zamurowało.
Zobaczyłem przed sobą kobietę na twarzy,
której pojawił się śliczny uśmiech. I bodaj
tylko policzki były nieco odmienione. Ta
zmiana spowodowana była tym, że - jak się
dowiedziałem - dosłownie jeszcze przed
chwilką odpoczywała sobie zagłębiona w
spokojną popołudniową drzemkę . Z jej
ruchów i postawy nic nie wskazywa ło, że
ma ju ż za sob ą „wiekowy" baga ż
doświadczeń. Usiadła sobie w fotelu na
biegunach i z werwą bujała się w nim
jednocześnie rozmawiaj ąc.
Kontynuowałem zatem dalej:
R.K. - W pierwszą wojn ę światową była pani
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dzieckiem a w drugą już mężatką. Co palli

robiła na ten przykład?

T.A.- O Boże co ja mogłam robić! Koszule na

przykład szyłam: dla Niemców i dla Rosjan,
kiedy oni przyszli Jak zobaczyli maszyn ę
do szycia to mówili -"o budziesz szy ć
rubaszki!" - a ja nie wiedzia łam, co to s ą te
rubaszki. Zaczął mnie popychać i pokazuje
sołdat na bluzkę i wtedy się domyśliłam, co
to są te rubaszki. W taki sposób zarabia łam
na życie troszkę grosika.
R.K. - A co po wojnie Pani robiła?
T.A.- Po wojnie jak po wojnie, kto wróci ł to
wrócił a kto nie to ... Mąż mój nie byl na
wojnie - nie podlegał pod wojsko za to woził
ludzi nawet pod Warszawę. Wszyscy mówili
ż e ona wolna ale jaka zniszczona a
wszystko się tam zaczęło Ale przynajmniej
wojna oszczędziła Poznań. Niemcy zostali
odcięci i przez to Poznań się bardziej
uratował i nie był tak zniszczony jak
Warszawa.

R.K. - I co dalej? Rodzina, dom, praca..?
Z.Ch.- Tylko PGR-y tu były kiedyś ...
R.K. - A oprócz tej firmy było jeszcze co ś?
Z.Ch.- Nie, ja sobie nie przypominam

chyba, ze mama co ś powie ...
T.A.- Nie, jak tylko sięgnę pamięcią. Ja

pracowałam w PGR-ach - konkretnie na
polach i w spichrzu. Teraz to mają
dmuchawy a...e.dyś ręcznie się robiło
wszystko i to nieraz ciężej się pracowa ło niż
chłop.
R.K. - A kiedy poszła Pani na emeryturkę?
Tak powiem dziwno mi trochę pytać, bo
przy tych pani 100 latkach to rachuba si ę
zatraca i ciężko mi jest nawet policzy ć ten
czas.
Z.Ch.- O jej mamo! Od kiedy jeste ś na

emeryturze - chyba nie pami ętasz? wtóruje mi córka
T.A.- Kiedy poszłam na emeryturę ? Nie, nie
pamiętam tego ale wiem, że miałam już 25
lat przepracowane to wtedy mogłam już iść i
wypoczywać i swoje latka już też by ły wtedy te 60 lat na karkujuż miałam!
R.K. -Dobrze to może teraz zapytam jak to
wygląda z tą długowiecznością? Moja
babcia np. „odeszła" jak miała przesz ło 90
lata w pani rodzinie jak to jest?
T.A.- Moja mama zmarła jak miała 93 lata
prawie 94 a ja jeszcze d łużej żyję - chyba
pobiję rekord! - dodała i znów radosny
śmiech na twarzy pani Teni się pojawił!
R.K. - Czyli długowieczni jeste ście?
Z.Ch.- Chyba nie a przynajmniej nie
pamiętamy. Tylko mojej siostry te ściowa
będzie miała za miesiąc 103 lata! Pochodzi z
Wilna a mieszka teraz w Gorzowie.
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R.K. - Jest taki kraj jak Gruzja. Mówią, że

tam jest dużo stulatków. Nawet żyją ponoć'
po 120 lat ...
T.A.- ...eee tam.... oni nie wiedzą kiedy się
rodzili 111 i znów uśmiech na twarzy
zagościł
W tym momencie naszej rozmowy
odniosłem wrażenie, że ta oto kobieta
troszkę się wstydzi, że musiała pracować
fizycznie na polu. Może się jednak mylę w tej
ocenie ale z całą pewnością nie ma
„Teniusia" powodów do wstydu! Czy ż może
hańbić' praca, dodam ciężka praca by
zapewnić utrzymanie rodzinie? Przecie ż
teraz jest tak samo. Są wśród nas tacy,
którzy utrzymujEi się z pracy swych rąk,
chociaż środki techniczne jakimi obecnie
dysponuj ą zmieniły się i bardziej pomagają
człowiekowi... Widząc lekka zadyszkę
postanowi ł em dać odpocz ąć mojej
rozmówczyni. Gawędziliśmy sobie we troje
na inne różne tematy. Po tej chwili
luźniejszej rozmowy pojawi ł się szerzej
motyw rodziny oraz postać męża. Zatem
zapytałem:
R.K. - Małżonek to jak mial na imię?
T.A.- Antoni ... Trzynaście lat jest, jak już
nie żyje. Ja myślałam, że zaraz po nim umrę taka byłam załamana, ale tak się słało, że ja
tyle lat jestem jeszcze na tym świecie i
dożyłam tych setnych urodzin.
R.K. - A dzieci - ile było i jakie mają imiona?
T.A.- Dzieci ile miałam I? CZTERY .... i
wszyscy żują! Trzy córki ijednego syna. Syn
tu mieszka obok a córki rozeszły się po
świecie. Jedna w Gorzowie, druga w
Szamotułach. Trzecia w Poznaniu a teraz
tutaj razem ze mricijest, pornaga mi boja nie
mamjuż tak rady ze sobą..
R.K. - Nie boi się pani zostać sama w domu
talc bez opieki cho ć przez chwilkę?
T.A.- Nie ... jak zmarł mój mąż to byłam
sama a teraz jest córka ze mną. Ale jeszcze
sobie jako talco radzę jak pan widzi._ Pan
Bóg dał mi długie życie, ale i siłę też do tego
życia dał - i znów uśmiech na twarzy się
pojawił.
R.K. - Z malionlciem to się pewnie dobrze
żyło?
T.A.- Bardzo dobrze. Miałam bardzo
dobrego męta. Tak było mi tęsknojak zmarł,
ale mówi się trudno... 63 lata byliśmy razem i
tak bardzc, w zgodzie żyliśmy! Bardzo mi
było przylcro ale ...No... z wolą Bożą trzeba
się godzić! - zamyśla się i dodaje - Męża
rodzice też przeżyli tyle, co my lat. Tu we
wojnę kościoły były pozamykane. Do
Otorowa pieszo szliśmy by być na ich
uroczystości ... ale czy to ich ostatnia
uroczystość była- nie pamiętam?
Z.Ch.- ostatnia .... to ja pamiętam jak
dziadkowie mieli tę rocznicę mamo! Jako
dziecko byłam, ale pamiętam jak siedzieli na
krzesłach i w rękach mieli takie jakby ber ła.
Teraz już się tak nie obchodzi tych rocznic.
W tym momencie odnios łem wrażenie, że
razem odbywamy jakąś podróż w czasie,
ldedy tematy nawiązywały do historii.
Czasem, jakby chciała Pani Telda coś'
powiedzieć lecz coś Ją powstrzymywało.
Może zbyt bolesne doznania lub nie by ła
pewna czy pewne fakty dokładnie pamięta?
Nie wiem! Z każdą jednak minutą naszego
spotkania pojawiały się na twarzy mojej
rozmówczyni uśmiech to znów zamyślenie.
Dodatkowo teraz zauważyłem pierwsze
konkretne oznaki zmęczenia. Czas dać
dłużej odpocząć pomyślałem sobie i
ponieważ razem z nami była córka Pani
Tekli to j ą zapytałem:
R.K. - A córka jak wspomina swoje
dzieciństwo?
Z.Ch.- ja
prawie tak samo jak mama.
Może się tak nie napracowałam jak ona, ale
też się robiło. Jak mama i tato pracowali w
PGR-ach to im pomagaliśmy. Ranidem
zanim człowiek do szkoły szedł to brai torbę
pod pachę i na pole ruszał. Tam się było tak
długo póld nastal czas by już do szkoły iść.
Czasem w jakimś rowie obmyło się nogi jak
były brudne i na lekcje dawaj si ę biegło. Po
zajęciach też nie wracało się jak teraz do
domu tylko szło się z powrotem na pole. I tak
długo się tarn było dopólci zmrok nas nie

zastal - byle tylko pomóc rodzicom. Nieraz
jak już teraz ja swoim wnukom to mówi ę to
oni nie wierzą albo odpowiadają: eee babcia
to było Idedyi Dziwię się jak to jest teraz?
Osiem godzin przepracują ludzie i są tacy
zmęczeni, że aż strach a my, mieli śmy
powiedzieć? Lekcje to jeszcze pamiętam jak
odrabiałam przy lampach naftowych. Mimo
naprawdę ciężkiej pracy i do tego nauki
chodziło się na zabawy czy dożynki jak były i
chciało się mimo dużego zmęczenia.
R.K. - Z materiałów, jakie przygotowałem
widzę, że tu w Wielkopolsce jest najwięcej
Antoniewskich?
T.A.- ... a najwięcej, w Bytyniu - dodaje
nagle ożywiona tematem pani Tekla - ksi ądz
mówił, że co dnigi to Antoniewski lub z tej
rodziny. Jak chodził po kolędzie to się
dowiadywał o tyrn. Sam się dziwił ipytał, co
tojest, że tyle tu was mieszka. -uśmiech
R.K. - A pani z domu jak się właściwie
nazywa?
T.A.- Ludek - a córka dodaje - Właśnie
próbujemy robić drzewo genealogiczne, ale
jest trudno nam, ponieważ kontaktujakiegoś
bliższego z rodziną Ludków nie mamy i nie
wiemy z jak ą cz ęś ci ą jeste ś my
spokrewnieni. Mówi się, że do póki żyją
jedno i druyie z rodziców to się rodzina
zjeżdź.a a jak zabraknie to kontakt się
urywa. Tak wyszło, że mama by ła
najstarsza z rodziny Ludków - z córek i teraz
najdłużej żyje. Jej siostra ciocia Władzia
byla z kolei najmłodsza i mogłaby coś więcej
wiedzieć. - po chwili dodaje - akurat jest jak
trzy lat nie żyje. cisza zapczdła i po chwili
Z.Ch.- Teraz jeszcze trochę to dzieci nawet
bliskiej rodziny nie będą znały. Nie odwieclza
się siebie nawzajem teraz tak często jak
kiedyś, nawet przy wolnym dniu, jaką jest
niedziela. Nawet moje wnuki pytaj ą nieraz;
babcia a kto to był? Odpowiadam np. k,e
ciocia a oni na to te nie znaj ą jej... Nie wiem
ale lciedyś więcej szacunku człowiek miał do
dorosłych a teraz
R.K. - A skąd pochodzi Pani rodzina?
T.A.- Od Szamotuł tj. z Wychowa ńca - teraz
to pewnie stoją tam ze trzy chaty. W
Wychowańcu się rodziłam a chrzczona
zostałam w Szamotu łach.
R.K.- Dziś ta miejscowość należy do
powiatu Obornickiego. W taldm razie gdzie
pani męża poznała?
T.A.- Tu w Bytyniu. Jak mia łam pięć lat to
się tu z rodziną przeprowadziłam cały ezoR
tu mieszkałam i męża poznałam.
R.K. - To w pani rodzinie ile by ło
rodzeństwa?
T.A.- sześć ... i to same dziewczyny! By ł jako
drugi chłopiec, ale zmarł i pozostały same
dziewczynki a mój m ąż pochodzi z
dwunasłki dzieci! Tu się wszyscy urodzili a
potem zamieszkali niektórzy w Podrzewiu.
Mąż został ze mną w Bytyruu.
Słuchając wypowiedzi gdzieś po głowie
przemylcaly mi jeszcze myśli, w których
próbowałem sobie przypomnieć* o co jeszcze
miałem zapytać. Żywotność Pani Tekli tak
mnie zaskoczyła, że rozmowa toczyła się w
zupełnie innym tempie niż to, które sobie
zakładałem - na zupełnym luzie. Tematy
wychodziły jeden po drugim tak samoistnie
z siebie i ujęcie ich jednocze śnie w całość nie
było możliwe. W końcu przypomniałem
sobie o co miałem zapytać:
R.K. - Co Pani miłego wspomina z tak
długiego swojego życia?
T.A.- Wszystkim mówię, że młode lata.
Młodość bardzo często wspominam, choć
ciężko się napracowałam - jak już mówiłam.
Było jednak wesoło na świecie! ~o się
spotykaliśmy z koleżankami. Mówię rodzinie
nieraz, że jak tutaj po „szosie" nie jeździły
tak częsło samochody - tylko ot tak raz
kiedyś zajechał jakiś - to spotykaliśmy się
dużą. grupą młodzieży i szliśmy wszyscy
jednocześnie śpiewając. Taka była jedność i
tak się wszyscy szanowali a teraz nie jest
tak jak dawniej było! Teraz każdy jakiś sam
jest t w te pudła (ielewiz,or) patrzy. I tacy
jacyś zajęci są - a co z tego mają? Ja sobie
przypominam swoją młodość bardzo wesołci
i radosną!!!
R.K. - Co jeśzcze tu z Bytynia pani miło
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wspomina? Może darzy Pani wielkim
sentymentem coś lub kogoś?
T.A.- Koleżanki miałam, ale nie było czasu
zbytnio by się bardzo często spotykać jak
rodzina ju ż by ł a na utrzymaniu.
Zapracowana byłam jak każdy. Mieszkała
tu taka Andzia Strzelczak. Była on bardzo
rada jalc przychodzi łam do niej. Ona była
sama ... i zawsze mówi ła że ja jestem lepsza
od niej - ale nie wiem czemu tak mówi ła. My
byłyśmy nawet spokrewnione - jedna moja
siostra była żoną jej brata. Niestety ju ż ona
nie żyje.
R.K. - To może coś pamięta Pani z dziejów
pałacu, jakieś wydarzenie?
T.A.- Niegolewskich pamiętam! Te dobra
dostał Niegolewski chyba w podarunku od
chrzestnej swojej .. zamyśliła się Pani Tekla i
cisza ... i po chwili dodaje - o to musia łby pan
zapytać w Każmierzu jednej pani, która
pracowała w pałacu u Niegolewskich. Może
ona lubjej córka powiedzia łyby więcej?
R.K. - To proszę zatem zdradzić czy gdzieś' w
świecie pani była? Odwiedziła pani jakieś'
miejsca?
T.A.- Mąż nigdy nie chcia ł zbytnio
wyjeżdżać a ja na wycieczki tak jez.dzi łam.
Zawsze mnie namawiał bymjechała. Byłam
w Niepokalanowie i Częstochowie no i w
górach w Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze i
Oj zwiedziłam trochę. Nie za młodu tyUco
jak byłam już starsza... ale zwiedziła trochę
świata Teraz jak tak mówimy o tym to tak jakbym wszystko widzia ła na żywo łak to sobie teraz przedstawiam w my ślach
.... i znów się zamyśliła rozmówczyni ... i
cisza ...
Znużenie! Niespe łna dwugodzinna pogawędka zm ęczyła Panią Tekl ę jednak
przyniosła owoc w postaci tego zapisu. Z
wypowiadanych zdań czuje się, że ubywają
siły. Zaproponowałem by zrobić' jeszcze
tylko fotografię i ochoczo się jednak
zgodzi ł a. Z u ś miechem na ustach
powiedziała:
R.K. - Cóż pewnie wymęczyłem panią prawie dwie godziny tak sobie gaw ędziliśmy!
Fotografię jednak jeszcze zrobimy na
pamiątkę tego spotkania ...?
T.A.- ... niech będzie -zrobimy, niech będzie
jak ma być! i uśmiech na twarzy pani Tekli
się pojawił
R.K. - Ja Bardzo Dziękuję za rozmowę i
życzę kolejnych lat tycia w rado ści, miłości
i u bok-u kochającej rodziny. Osobiście
jestem pod wrażeniem pani kondycji i
samopoczucia i tak wielkiej trz,etwości
umysłu i pamięci! 2ycz,ę kolejnych wielu,
wielu lat jeszcze - liczonych nawet w w t ę
drugą stronę . Do Zobaczenia.
Na tym rozmowa się zakończyła. Jeszcze
tylko fotografia i Pani Antoniewska mog ła
sobie wypoczywać'. Czas właściwie byłby na
jakąś puentę - ale czy warto? Czy trzeba tu
cokolwiek dodawać? Myślę, że z tych
wypowiadanych zdań wiele okruchów z
życia tej „Wiekowej" kobiety zosta ło
utrwalonych. Nie ma tu jakichś głębokich
myśli filozoficznych, ale za to rysuje się
obraz pracy, miłości i poczucia dobrze
spełnionego życia, które jest w dalszym
ciągu uzupełniane nowymi tre ściami.
Przecież takich darów od losu każdy z nas
oczekuje w swoim bytowaniu. Niech ka żdy
zatem z czytających ten tekst sam sobie
wysnuwa wnioski dotycz ące relacji
osobistych ze swymi najbliższymi. Jest tald
wiersz ksi ędza Jana Twardowskiego
zatytułowany: „śpieszmy się", który w
bardzo piękny sposób wpasovvuje si ę tutaj
będąc jednocześnie doskonałą konkluzj ą tej
rozmowy. Polecam by go sobie poczytać. Od
siebie jeszcze tylko dodam, że w treści
rozmowy specjalnie pominąłem wątki te
najbardziej osobiste i drażliwe, które zostały
powierzone mojej osobie. Dodatkowo
zredagowałem tekst tak, by dostosować
j ę zyk do wspó ł czesno ś ci albowiem
„Teniusia" mówi ł a nasz ą pi ę kn ą
wielkopolską gwarą.
R. Kaczmarek

OKNA PCV ALU
Kaź mierz Rynek 1
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DRZWI I BRAMY GARA ŻOWE
OKNA OD 5 DO 8 KOMÓR
ROLETY
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W niedzielę 10 stycznia br. Odbył się
XVIII fina ł Wielkiej Orkiestry Swi ątecznej Pomocy.
Po raz drugi tematem fina ł u był a pomoc dzieciom
z chorobami onkologicznymi — doposa żenie
klinik onkologicznych w sprz ę t wysoko
wyspecjalizowany. Pieni ądze potrzebne s ą
mi ę dzy innymi na tomografy i aparaty do
neuronawigacji, które pozwalaj ą na precyzyjne
ustalenie guza i jego zoperowanie.
Kaź mierzanie, mimo ataku zimy, przybyli na
imprezy (balik i dyskoteka) przygotowane
w Gminnym O ś rodku Kultury przez Samorz ąd
Uczniowski Gimnazjum przy wspó ł pracy
Samorządu Szko ły Podstawowej. Zebrali ś my
8249,93 zł. Pobili ś my prawie o dwa tysi ące wynik
z ubieg łego roku.
n
Dzi ę kujemy naszym sponsorom: p. Ma łgorzacie
Chudzichowskiej, p. Wies ławie i Krzysztofowi

EMU

Ossowskim, Chacie Polskiej, p. Jadwidze
i Andrzejowi Indykom, p. Zdzis ławie i Zenonowi
Ś mieszkom, Firmie Dragon, Firmie Passion
Cards, p. Damianowi Kandulskiemu, p. Bogumile
i Józefowi Koniecznym, p. Przemys ławowi
Koputowi, p. Hannie i Paw łowi Kaczmarkom,
p. Marii i Jackowi Tomczakom, p. Annie
Chudzichowskiej, p. Jackowi Dolnemu,
p. Danucie Packiewicz, p. Ewie i Wies ławowi
Wł odarczakom, p. Wandzie i Wojciechowi
Kalinowskim, p. Edwardowi Nadobnikowi,
p. Krzysztofowi Przesieckiemu, p. Rafa łowi
Szeszule, p. Dawidowi Chudzichowskiemu.

pa ń stwu nauczycielom, prowadz ą cemu
p. Jeremiaszowi Kupsiowi, p. Waldkowi
Hermanowi, Gminnemu O ś rodkowi Kultury za
udostę pnienie sali. Do nast ę pnego spotkania za
rok
Szef imprezy zamknię tej - Małgorzata Filipiak

Serdeczne podzi ę kowania kierujemy dla panów
straż aków z OSP Chlewiska, którzy o godzinie
20:00 pu ś cili świate ł ko do nieba oraz zrobili
pokaz sztucznych ogni. Dzi ę kujemy równie ż
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