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gminy oraz regionu. Gmina Kaźmierz, 
w ramach podpisanej 4 października 
2018 r. z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego umowy o przyznaniu 
pomocy, otrzyma na remont i prze-
budowę dofinansowanie w kwocie 
do 500.000,00 zł, nieprzekraczające 
63,63% poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych inwestycji, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 
w zakresie operacji „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjnego”. 
Poprawa stanu zabytkowego obiektu 
budowlanego służyć ma zachowaniu 
dziedzictwa kulturowego.

22 stycznia 2020 r. zakończono 
prace drugiego etapu inwestycji 
pn.: „Remont i przebudowa pałacu 
w Kaźmierzu”. Tym samym zakoń-
czono wszystkie roboty budowlane 
objęte pozwoleniem na budowę.

Drugi etap obejmował wyko-
nanie robót w zakresie renowacji 
drewna, jego odgrzybianie i impre-
gnację, wykonanie konstrukcji drew-
nianej dachu z tarcicy iglastej, 
deskowanie połaci dachowych oraz 
pokrycie dachu blachą tytan–cynk 
o powierzchni 569 m2. Roboty obej-
mowały również izolację cieplną 
i akustyczną stropów i poddaszy 
z wełny mineralnej, osadzenie okna 
w połaci dachowej, wykonanie rynien 
i rur spustowych, opierzeń, ław 
i stopni kominiarskich, a także zabu-
dowę z płyt gipsowo-kartonowych 
na poddaszu oraz montaż drzwi sta-
lowych p.poż. Wykonano także prace 
demontażowe i montażowe w zakre-
sie instalacji odgromowej oraz insta-
lacje oświetlenia.

Całość prac w zakresie remontu 
i przebudowy pałacu trwała od 
6 marca 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. UG Kaźmierz

Zakończono remont i przebudowę 
pałacu w Kaźmierzu

i zakończyły się przed ustalonym ter-
minem umownym z Wykonawcą, 
Firmą Budowlano–Sztukatorską 
i Renowacji Zabytków Sebastian 
Domaniecki z Kaźmierza. Koszt wyko-
nania prac II etapu to 472.646,15 zł, 
natomiast całkowity koszt remontu 
wyniósł 848.700 zł.

Wykonanie nowego dachu zabez-
pieczyło wartościową zabytkową 
substancję pałacu przed dalszą degra-
dacją. Przebudowa dachu poprawiła 
znacząco stan techniczny obiektu 
oraz jego estetykę. Wykonane 
roboty budowlane dają możliwość 
wykorzystania obiektu na cele kul-
turalne, edukacyjne i promocyjne 

Wielkopolska 
Odnowa Wsi

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y 
S e j m i k u  W o j e w ó d z t w a 
W i e l k o p o l s k i e g o  J a r o s ł a w 
Maciejewski oraz poseł na Sejm 
RP Krzysztof Paszyk wraz z wójtem 
Zenonem Gałką rozmawiali we wto-
rek 22 stycznia o wsparciu finanso-
wym dla sołectw w naszej gminie 
z programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi.

UG Kaźmierz
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Złote Gody 2019
Niezwykle serdeczna i miła atmos-

fera panowała podczas niedzielnego 
spotkania, w trakcie którego kolejne 
pary z gminy Kaźmierz zostały odzna-
czone Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Zaproszeni przez 
Wójta Gminy Kaźmierz małżonkowie, 
obchodzący w 2019 roku swoje jubile-
usze 50-lecia małżeństwa, otrzymali 
medale nadane przez Prezydenta RP, 
listy gratulacyjne oraz kwiaty. Słowa 
gratulacji skierowali do zaproszonych 
par: Przewodniczący Rady Powiatu 
Szamotulskiego Radosław Łanoszka, 
Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka 

oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Kaźmierz Arleta Wojciechowska. 
Specjalnie dla jubilatów wystąpił 
zespół „Kaźmierzanka”. Młodym 
duchem jubilatom życzymy dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności!

UG Kaźmierz

Nowy piec konwekcyjno-pa-
rowy został zainstalowany w kuchni 
szkoły podstawowej w Kaźmierzu. 
Jego zakup i montaż pochłonął blisko 
50 tysięcy zł. O zaletach przygoto-
wywania posiłków w piecu opowie-
dział pracownikom szkoły podczas 
prezentacji i szkolenia z obsługi pieca 
Jarosław Krawczak – doradca kuli-
narny, ale też praktykujący kucharz. 
Piec pozwala zastąpić kilka trady-
cyjnych urządzeń i to na znacznie 
mniejszej powierzchni. Wykonuje 
większość procesów technologicz-

Serce 
nowoczesnej kuchni

nych takich jak gotowanie, pie-
czenie, duszenie, smażenie, grillo-
wanie, zapiekanie czy utrzymanie 
dań w temperaturze podawania. 
Nowoczesne urządzenie umożliwia 
większą wydajność i skuteczność 
obróbki termicznej potraw, można 
w nim przygotować prawie wszyst-

kie posiłki. Przygotowane w tym 
piecu dania są soczyste i chrupiące, 
a co najważniejsze zdrowe, bo z mini-
malną zawartością tłuszczu. Dzięki 
temu można przygotowywać zdrowe 
posiłki z zachowaniem ich wartości 
odżywczych i witamin.

UG Kaźmierz
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wydarzeń. Pod pomnikiem Powstania 
Wielkopolskiego złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Kulminacją obcho-
dów było wspólne odśpiewanie Roty 
przy zapalonych racach. Szczególnie 
dziękujemy Kibicom Lecha Poznań za 
zaangażowanie.

Cześć i chwała Bohaterom! 
Pamiętamy!

Obchody 101. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia kolejny już raz 
oddaliśmy hołd Powstańcom 
Wielkopolskim. Na placu przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich licznie 
zgromadzili się wszyscy, którym ta 
data nie jest obojętna.

Hołd Bohaterom tamtych dni 
oddali m.in. Wójt Zenon Gałka, 
ks. proboszcz Krzysztof Musiał, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Kaźmierz Arleta Wojciechowska, 
Radni Rady Gminy Kaźmierz, soł-
tysi wsi, kombatanci, strażacy OSP, 
delegacje szkolne, zuchy i harcerze, 
miłośnicy historii, przedstawiciele 
organizacji społecznych oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.

Była wspólna modlitwa za pole-
głych i zmarłych Powstańców. Wójt 
w okolicznościowym przemówieniu 
przybliżył tło historyczne tamtych 

UG Kaźmierz

Nowe lampy przy 
deptaku

Zakończyl iśmy przebudowę 
lamp na deptaku pomiędzy ulicą 
Dworcową, a ulicą Nowowiejską 
w Kaźmierzu. Prace polegały na 
demontażu i utylizacji starych awa-
ryjnych słupów oświetleniowych oraz 
montażu szesnastu słupów oświe-
tleniowych parkowych o wysokości 
czterech metrów, z oprawami LED 
o mocy 34 wat każda. Koszt brutto to 
36.299,76 złotych.

Szybka interwencja została niejako 
wymuszona ekspertyzą, która wprost 
informowała, że stan techniczny lamp 
jest bardzo zły, a koszty powtarzają-
cych się bardzo często  napraw znacz-
nie przekroczą koszt wymiany słupów 
i opraw na nowe. Dotychczasowe 
oświetlenie było w takim stanie, iż 
zagrażało bezpieczeństwu osób poru-
szających się deptakiem.

UG Kaźmierz
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Gala Operetkowa
26 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 

w sali kinowej w Kaźmierzu odbył 
się koncert karnawałowy – „Gala 
Operetkowa” w wykonaniu Artystów 
Scen Poznańskich. Wystąpili: Anna 
Bajerska-Witczak – sopran, Agnieszka 
Wawrzyniak – sopran, Jarosław 
Patycki – tenor, Klaudiusz Kapłon – 
tenor, który poprowadził koncert 
z dozą humoru. Na scenie wystą-
piła także para taneczna Jagoda 
Łuczak i Jakub Grzelak. Wykonawcy 
w brawurowo wykonanym kon-
cercie zaśpiewali między innymi 
takie przeboje operetkowe jak: LAT 
DWADZIEŚCIA – K. Zeller, CZARDASZ 
ROZALINDY – J. Strauss, BO TO JEST 
MIŁOŚĆ – E. Kalman, GRAJ CYGANIE 
– E. Kalman, WIELKA SŁAWA – J. 
Strauss, czy MIŁOŚĆ TO NIEBO NA 
ZIEMI – F. Lehar. Tancerze w koloro-
wych strojach i ciekawej choreografii 
zaprezentowali się w etiudach tanecz-
nych: POLKA TRITSCH – TRATSCH, 
CESARSKI WALC – J. Strauss, TANGO 
– Ros Adler oraz znany CAN CAN – 
J. Offenbach. Każde wykonanie arty-
styczne nagradzane było gromkimi 
brawami przez licznie zgromadzoną 
publiczność. Nie obyło się bez bisów. 
Na zakończenie koncertu widow-
nia podziękowała artystom owacją 
na stojąco. Nad częścią artystyczną 
czuwała Pani Aleksandra Kamińska, 
a koncert przygotowała Biblioteka 
Publiczna Gminy Kaźmierz.

Biblioteka



strona 5BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KAŹMIERZ NR 1/2020

W niedzielny wieczór 12 stycz-
nia 2020 r. w naszej kaźmierskiej 
świątyni odbył się chóralny koncert 
kolęd. Przed słuchaczami z reper-
tuarem kolęd, tych powszechnie 
znanych i mniej znanych, zaprezen-
towały się chóry CANTICORUM ze 
Stęszewa i MILENIUM z Wronek. Oba 
pod dyrekcją Remigiusza Skorwidera. 
Wystąpił również obchodzący 
w tym roku swój 100. jubileusz Chór 
Mieszany im. Stanisława Moniuszki 
z Kaźmierza pod dyrekcją Roberta 
Winieckiego.

1 9  s t y c z n i a  2 0 2 0  r o k u 
w Kościele Parafialnym pw. Na- 
rodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Kaźmierzu odbył się koncert nowo-
roczny młodych muzyków, uczących 
się pod kierunkiem pana Zenona 
Cioska. Można było posłuchać wielu 
pięknych kolęd i utworów o tematyce 
noworocznej. Młodzi gitarzyści, przy 
asyście pana Zenona, rozśpiewali 
wszystkich zgromadzonych. W tym 
dniu wystąpili: Hania, Martynka, Julia, 
Zosia, Magda, Leon, Szymon, Mikołaj, 

25 stycznia Chór Kameralny 
Fermata z Biblioteki Publicznej Gminy 
Kaźmierz pod dyrekcją Waldemara 
Hermanna koncertował w Gaju 
Wielkim na zaproszenie radnego 
gminnego Bogusława Wursta. Chór 
kolędował w kaplicy pw. Matki 
Boskiej z Lourdes. Był to już ostatni 
koncert z cyklu „Kolędy piękny czas”.

Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki

Chór Kameralny Fermata

J. Springer

Kolędowali 
w Kaźmierzu

Koncert gitarowy

Kolędy piękny 
czas – finał

Wiktor, Wojtek i Kacper.
Pragniemy bardzo serdecznie 

podziękować panu Zenonowi za przy-

gotowanie naszych pociech do tak 
ważnego występu i zaszczepienie 
w nich pasji do gry na gitarze.
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Kolejorz Rodakom 
na Kresach

Ferie 
w Gorszewicach

Po raz kolejny kibice Lecha Poznań 
włączyli się w zbiórkę artykułów dla 
Rodaków mieszkających na Kresach 
Wschodnich. W całej Wielkopolsce 
zbieraliśmy szeroko rozumianą che-
mię gospodarczą. W najbliższym cza-
sie zebrane dary trafią do najbardziej 
potrzebujących Polaków, w pierwszej 
kolejności zamieszkujących dzisiejszą 
Ukrainę. Pozostała część natomiast 
trafi na Wileńszczyznę.

Sekcja Kaźmierz zebrała w tej 
edycji akcji około 220 kg środków 
chemicznych. Specjalnie przygoto-
wane kartony spotkać można było 
w naszych stałych, ośmiu punktach.

Ferie to dobry czas na spotkania, 
zabawy i rozmowy. W Gorszewicach 
była taka możliwość. Dzięki współ-
pracy z Gminną Biblioteką Publiczną 
reprezentowaną pr zez  pana 
Waldemara Hermanna odbył się 
balik, na który zaprosiliśmy dzieci 
z przedszkola "Krasnal Hałabała". Były 
również gry planszowe, kreatywne 
oraz prace manualne. Przy małej 
przekąsce dzieci obejrzały seans baj-
kowy. Dziękuję wszystkim za pomoc 
i obecność.

Lech Poznań Sekcja Kaźmierz

M.Ć.

Serdecznie chcemy podziękować 
wszystkim darczyńcom indywidual-
nym, firmom oraz kierownictwu skle-
pów, w których od wielu lat kontynu-
ujemy zbiórkę.

Więcej informacji na fb/Kibolski 
Klub Dyskusyjny.

Finał gminny OTWP

17 lutego br. w szkole podsta-
wowej w Kaźmierzu miało miejsce 
ważne wydarzenie dla dzieci i mło-
dzieży - finał gminny Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W turnieju brali udział uczniowie 
klas IV-VIII. W wyniku przeprowa-
dzonych eliminacji gminnych turnieju 
kolejność zajętych miejsc przedsta-
wia się następująco:
I grupa wiekowa (klasy IV-VI)
Laura Erens
Zofia Tafelska
Paulina Pytlik
Lilianna Dolna
Olga Strosin
II grupa wiekowa (klasy VII-VIII)
Piotr Kapłon

Wiktor Leśniewski
Maciej Przystański
Daria Kazimierczak 
Filip Duralski

Uczestnicy zostali nagrodzeni 
albumami i upominkami rzeczowymi. 
Nagrody wręczali Prezes Zarządu 
O/Gminnego Związku OSP RP Zenon 
Pawlaczyk i Wójt Gminy Kaźmierz 
Zenon Gałka.

Laureaci I i II miejsca z każdej 
grupy wiekowej reprezentować będą 
naszą gminę podczas finału powia-
towego turnieju zaplanowanego na 
19 marca w Pniewach.

Gratulujemy laureatom i życzymy 
sukcesów na dalszych etapach kon-
kursu i turnieju. UG Kaźmierz
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ców otrzymujemy kwotę 812 zł. Jest 
to kwota jaką każdy statystyczny 
mieszkaniec naszej gminy (0 – 100 
lat) wydał w ubiegłym roku na alko-
hol w sklepach położonych na terenie 
gminy Kaźmierz.

Przedstawiając Państwu tą sta-
tystykę mam nadzieję, iż Czytelnicy 
zastanowią się choć przez chwilę 
kupując kolejną butelkę alkoholu. 

Wydaliśmy 7 mln 
na alkohol

28. Finał WOŚP 
Kaźmierz

Wizyta klas III 
i V w Centrum 
Komputerowo 
- Sieciowym 
w Poznaniu

Kącik relaksacyjny 

Przedsiębiorcy handlujący alkoho-
lem są zobowiązani prawem do zło-
żenia w terminie do 31 stycznia każ-
dego roku oświadczeń o wysokości 
obrotów za rok poprzedni. Sumując 
ubiegłoroczne obroty wszystkich 
przedsiębiorców z terenu gminy 
Kaźmierz otrzymujemy kwotę 6,97 
mln zł (w 2018 r. – 6,82 mln zł).

Na napoje do 4,5 % alkoholu oraz 
piwo wydaliśmy 3,4 mln zł a na wino 
przeznaczyliśmy 559 tys.

Dla porównania dodam, że obroty 
przedsiębiorców z tytułu sprzedaży 
alkoholu w 2012 r. wynosiły łącznie 
3.939.553,16 zł.

Dzieląc łączną kwotę wydatków 
na alkohol przez liczbę mieszkań-

Jak co roku graliśmy razem 
z Jurkiem Owsiakiem w dniu Finału 
WOŚP, również kilka dni przed. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
społeczności zebraliśmy zawrotną 
kwotę ponad 13.661,00 zł. Nasza 
kaźmierska orkiestra grała na impre-
zach dla uczniów szkoły podstawo-
wej w Kaźmierzu już od czwartkowej 
dyskoteki klas młodszych, piątkowej 
dyskoteki klas starszych oraz niesa-
mowitego baliku klas najmłodszych. 
Natomiast w dzień finału zapro-
siliśmy do najnowszego budynku 

Po feriach, na uczniów SP 
w Kaźmierzu, czekał kącik relaksa-
cyjny, gdzie mogą odpocząć na prze-
rwach i tworzyć ciekawe aranżacje 
wspólnej przestrzeni. Wygodne, 
kolorowe siedziska ufundowała fan-
tastyczna Rada Rodziców, której ser-
decznie dziękujemy!

W czwartek 19 grudnia ucznio-
wie klasy III i V  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Bytyniu realizo-
wali ostatnie zajęcia z projektu Koder 
Junior w Centrum Komputerowo-
Sieciowym w Poznaniu. Podczas spo-
tkania mieli okazję stworzyć własny 
bolid Formuły 1 z klocków LEGO.

Zajęcia w atrakcyjny sposób (w for-
mie zabawy) wprowadziły uczniów 
w procedurę planowania/programo-
wania, które jest jedną z kluczowych 
umiejętności dzisiejszego świata. 
Rozwija ono także inne umiejętno-
ści: uczy logicznego i analitycznego 
myślenia oraz szukania optymalnych 
rozwiązań, samodzielności, zarad-
ności, a także pomaga rozwinąć 
kreatywność. Programowanie ma 
również charakter społeczny – czę-
sto wymaga współpracy w grupie 
oraz dobrej komunikacji w zespole. 
1,5-godzinne spotkanie dostarczyło 
uczniom wielu pozytywnych wrażeń, 
pozwoliło nabyć nowe umiejętno-
ści, które z pewnością będą rozwijać 
w przyszłości.

W ramach realizacji projektu 
Koder Junior nasza szkoła została 
wyposażona w tablety i gry eduka-
cyjne. Uczniowie brali udział w cieka-
wych zajęciach z elementami progra-
mowania w formie zabawy.

Janusz Stróżyk

Sylwia Zagórska Olga Kaczmarek

Szef sztabu Kaźmierz 2020 Marta Bartkowiak

szkoły dzieci z przedszkola wraz z ich 
rodzicami i bliskimi. Baliki odbyły się 
dzięki pracy Rady Rodziców, licz-
nym wolontariuszom, nauczycielom 
oraz obsłudze szkoły. Niezmiennie 
w Finale bawił nas pan Waldemar 
Hermann. Wyjątkową rolę przy licy-
tacji orkiestrowych gadżetów odegrał 
Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka. 
Z całego serca pragniemy podzięko-
wać naszym sponsorom, bez których 
ta impreza nie doszłaby do skutku, 
wszystkim darczyńcom oraz każ-
demu, kto dorzucił coś do naszych 
puszek. Do zobaczenia za rok, bo 
„gramy do końca świata i jeden dzień 
dłużej”.
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się tylko z dwóch części: dzierżaka 
i bijaka połączonych rzemieniem. 
Dzisiejsze kombajny zbożowe zbudo-
wane są już z ponad 15 tysięcy części, 
którymi steruje komputer znajdujący 
się w kabinie.

Na zakończenie, pełni wrażeń 
i satysfakcji mogliśmy w czasie wspól-
nego obiadu, wymienić się spo-
strzeżeniami dotyczącymi targowej 
ekspozycji.

Manualnie 
zakręcona

Wśród mieszkańców gminy 
Kaźmierz stopniowo wyłaniają się 
kolejne, zdolne osoby. Tym razem za 
sprawą działającego na naszym tere-
nie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Manualnie zakręcona, manualnie 
uzdolniona słuchaczka Uniwersytetu 
– pani Irena Kałka, za namową 
przewodniczącej UTW Zdzisławy 
Śmieszek, udostępniła swoje piękne 
prace, ozdoby i biżuterię w kaźmier-
skiej bibliotece. 14 lutego odbył się 
tam wernisaż wystawy Ireny Kałki 
pod tytułem „Manualnie zakręcona”. 
W otwarciu wystawy uczestniczył 
Wójt Gminy Kaźmierz Zenona Gałka 
oraz liczna grupa kaźmierzan i osób 
spoza gminy. Po przywitaniu przyby-
łych przez dyrektor biblioteki Marię 
Sobkowiak, główna bohaterka tego 
wieczoru – pani Irena Kałka w kilku 
zdaniach opowiedziała o swojej pasji. Biblioteka

Wernisaż i jednocześnie ten walen-
tynkowy wieczór uświetnił koncert 
Pawła Bączkowskiego. Szamotulanin 
z pochodzenia znany jest w całej 
Polsce przede wszystkim jako wyko-
nawca muzyki country, jazzu czy 
utworów rockandrollowych. Poczucie 
humoru artysty, pięknie wykonane 
utwory (m.in. Elvisa Presleya, Roya 
Orbisona) sprawiły, że przez cały kon-
cert publiczność świetnie się bawiła. 

Okazją do wymiany wrażeń z wystawy 
i koncertu był słodki poczęstunek 
przy kawie. Każdy uczestnik werni-
sażu został obdarzony przez p. Irenę 
walentynkowym upominkiem, pude-
łeczkiem w kształcie serca ze słodką 
zawartością, a panie dodatkowo tuli-
panem. Wystawę „Manualnie zakrę-
cona” będzie można oglądać przy-
najmniej przez miesiąc w godzinach 
otwarcia biblioteki.

18 stycznia br. mieszkańcy sołec-
twa Nowa Wieś zainteresowani 
nowościami w rolnictwie pojechali do 
Poznania na Międzynarodowe Targi 
Rolnicze Polagra Premiery 2020.

W siedmiu halach wystawienni-
czych mogliśmy obejrzeć bogatą eks-
pozycję maszyn i urządzeń rolniczych, 
środków do produkcji rolnej oraz 
nowości w przetwórstwie rolno-spo-
żywczym, łącznie z degustacją nie-
których produktów.

Mieliśmy również okazję uczestni-
czyć w panelu dyskusyjnym z udzia-
łem wiceministra rolnictwa, który 
w swoim wystąpieniu przedstawił 
aktualną sytuację w branży rolniczej 
oraz omówił najważniejsze zadania 
z którymi trzeba będzie się zmierzyć 
w najbliższych latach.

Postęp techniczny i technologiczny Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Nowa Wieś

Kaźmierzanie na 
Polagrze

zaprezentowany na targach był impo-
nujący. Wszechobecna już cyfryza-
cja ułatwia pracę w gospodarstwie 
i pozwala precyzyjniej wdrażać coraz 
bardziej innowacyjne i skompliko-
wane procedury produkcji.

Po obejrzeniu współczesnych 
maszyn rolniczych, aż trudno uwie-
rzyć, że jeszcze w połowie ubiegłego 
stulecia jednym z ważniejszych urzą-
dzeń w każdym gospodarstwie był 
cep do omłotu zboża, który składał 
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Ferie z Pasją
Tegoroczne ferie organizowane 

przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kaźmierz z całą pewnością nie wiały 
nudą. Wręcz przeciwnie! Hasłem 
przewodnim tegorocznego cyklu 
zimowych zabaw i warsztatów były 
FERIE Z PASJĄ. W trakcie pierw-
szego tygodnia zimowych wakacji 
czekało na dzieci wiele propozycji 
kreatywnych zajęć. Spektakl i warsz-
taty teatralne, zajęcia oraz zabawy 
plastyczne, robotyka, wyprawa do 
Baśniolandii sprawiły, że wolny czas 
dzieci spędziły ciekawie i pasjonująco.

Aktorzy teatru TeatRyle przed-
stawili historię małego misia, taty 
niedźwiedzia i bezdomnego pieska. 
Po spektaklu chętni widzowie wzięli 
udział w warsztatach teatralnych, 
podczas których poznali tajniki lalkar-
skie. Podczas warsztatów plastycz-
nych prowadzonych przez Joannę 

Gawłowską dzieci poznały poję-
cie abstrakcja. Puściły wodze swo-
jej wyobraźni i fantazji. Przy użyciu 
pędzla, farb, wełny, patyka i taśmy 
izolacyjnej tworzyły piękne, kolorowe 
prace. Kolejny dzień to także twórcza 
zabawa. Efektem ogromnego skupie-
nia, żmudnego łączenia klocków lego 
oraz programowania były pojazdy 
zdalnie sterowane. Magii gotowania 
poddały się dzieci w trakcie warsz-
tatów kulinarnych. Ogromną frajdę 
sprawiło im samodzielne przygotowa-
nie ciasta - ważenie mąki, odmierza-
nie poszczególnych składników, prze-
puszczanie przez maszynkę, w końcu 
wycinanie i lepienie smacznych, zdro-
wych pierogów. Ostatniego, final-
nego dnia uczestnicy i uczestniczki 
zajęć odwiedzili ukochaną, starą kra-
inę baśni oraz fantazji. Dzieci musiały 
rozszyfrować hasło by poznać krainę, 
do której trafiły. Tworzyły rekwizyty, 
hasła, herby, wymyślały scenki, ukła-
dały menu na wspólny bal. Misja 
została wykonana. Smoki, rycerze, 
królewny i Baby Jagi wspólnie się 
bawili. A w Baśniolandii zapanowała 
zgoda. Biblioteka
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kolegą naszych Pierwszoklasistów, 
o którym mam nadzieję, będą pamię-
tać przez długi czas.

XI edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”
Uczniowie klas I uczestniczyli 

w ogólnopolskim programie edu-
kacyjnym „Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”, który obejmował tema-
tykę związaną z bezpieczeństwem 
dzieci w czterech sferach: na drodze, 
w domu, w szkole oraz w Internecie. 
Dzieci przez cztery lekcje poznawały 
zasady bezpiecznego zachowania 
oraz dowiedziały się, jakie mogą być 
konsekwencje w przypadku ich nie-
przestrzegania. Zagadnienia obej-
mowały m.in. pierwszą pomoc, zna-
jomość numerów alarmowych czy 
znaków drogowych. Po zakończonych 
lekcjach dzieci miały okazję spraw-
dzić swoją wiedzę podczas Testu koordynator Paulina Robak

Biblioteka

Bezpieczeństwa, który był podsumo-
waniem omawianych wcześniej tre-
ści. Wszyscy się świetnie bawili pod-
czas zajęć, a Puchatek stał się dobrym 

Poza granicami
Urodzony w Zduńskiej Woli. 

Posiada umiejętności i wykształce-
nie techniczne zdobyte w Technikum 
Mechanicznym w rodzinnym mieście 
oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Obdarzony talentem. Swoje zain-
teresowania i pasję przejawiał od 
„zawsze”. Już w czasach studenckich 
prezentował w akademiku namalo-
wane przez siebie obrazy. Czas na roz-
wijanie talentu, pasji znalazł na eme-
ryturze. Maluje w technice zbliżonej 
do impresjonizmu, z akcentami reali-
zmu. Obrazy nierzadko inspirowane 
są przez wielkich polskich i zagra-
nicznych twórców. Bogdan Galewski, 
mieszkaniec Kaźmierza już kilka-
krotnie prezentował swoje prace na 
wystawach w bibliotece w Kaźmierzu 
(m.in. „Śladami Moneta i van Gogha”, 
„Tamte dziewczyny”, „Tancerki, okna, 
wiolinistki z…”). Stopniowo wystawy 
prac zaczęły wykraczać nieśmiało 
poza granice gminy. I to nie tylko 
na terenie Polski. W październiku 
2019 r. wernisaże wystaw pod tytu-
łem „Ponad granicami” zostały zor-
ganizowane w budynkach Komisji 
Europejskiej, a także w Ambasadzie 

Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. 
Pod koniec stycznia tego roku została 
zaprezentowana wystawa w Muzeum 
Historii Miasta w Zduńskiej Woli. 
Wystawa ta przedstawia dwa cykle: 
„Zima” oraz „Kobiety i pejzaże”. 
Gratulujemy p. Galewskiemu talentu 
i sukcesów. Życzymy, aby nadal mógł 
rozwijać swoją pasję i dzielić się nią 
z innymi.
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mali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Dla wszystkich uczestników konkursu 
przewidziano pamiątkowe dyplomy 
za udział i drobne upominki.

Konkurs był okazją do wspólnego 
spotkania uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców i kultywowania tradycji śpiewa-
nia kolęd.

Koordynatorzy konkursu składają 
serdeczne podziękowania Jurorom, 
którzy zgodzili się podjąć jakże nie-
łatwego zadania w obradach komi-
sji oraz Karolowi Krajewskiemu za 
prowadzenie VI Konkursu Kolęd 
i Pastorałek.

Zwycięstwo SP Kaźmierz w I etapie akcji Odblaskowo - 
Bezwypadkowo

VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

W związku ze zwycięstwem Leny 
Laskowskiej, uczennicy klasy 1 D 
w powiatowym konkursie na logo 
odblasku, wszyscy uczniowie klas 
pierwszych ze Szkoły Podstawowej 
im. M. Dąbrowskiej otrzymali 
nagrody przekazane przez Komendę 
Powiatową Policji w Szamotułach. Od 
dziś każdy pierwszak będzie dobrze 
widoczny. Spotkanie z policjantem 
było doskonałą okazją, aby przypo-

W przesłuchaniach konkursowych 
wzięło udział 14 solistów w trzech 
kategoriach wiekowych: klas I-III, 
klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Do wspól-
nego kolędowania zostały zapro-
szone dzieci ze szkół podstawowych. 
Wokalistów oceniało powołane przez 
organizatora jury w składzie:
- Pani Marta Anders,
- Pan Artur Hoffmann,
- Pan Tomasz Grzybowski.

Uczestnicy konkursu śpiewali 
wybraną przez siebie kolędę lub 
pastorałkę. Zaprezentowany przez 
występujących repertuar był bardzo 
bogaty i urozmaicony. Jury oceniało 
wybór repertuaru, czystość i popraw-
ność wykonania, poczucie rytmu, 
interpretację oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. Poziom konkursu według 
komisji oceniającej był bardzo wysoki, 
a wybór zwycięzców nie był łatwy. 
W przerwie na obrady jury uczestnicy 
otrzymali słodki poczęstunek.

Wyniki konkursu w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych.

Kategoria klasy I-III:
I miejsce – Zuzanna Til, klasa III c 
– „Anieli w niebie śpiewają” - SP 
w Kaźmierzu
II miejsce – Magdalena Samól, klasa III 
a – „Gdy śliczna Panna” – SP w Buku
II miejsce – Martyna Szczechowiak, 

Gratuluję! Koordynator konkursu, Karolina Kozłowska

Adriana Zawadzka-Til

mnieć uczniom o tym, jak właściwie 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
podczas drogi do szkoły. Przed pierw-
szakami pozostaje drugi etap akcji 
i konkurs plastyczny pt. "Bezpieczna 
zabawa to dla pierwszaka ważna 
sprawa", który już niedługo podsu-
muje p. Magda Szymczak. Serdeczne 
dziękuję wszystkim uczniom któ-
rzy licznie przystąpili do konkursu, 
a także rodzicom i wychowaw-
com motywującym dzieci do pracy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody za udział w szkolnym 
etapie i zakwalifikowali się do etapu 
powiatowego, jednak to „ŚLIMAKA” 
Leny mogliśmy obejrzeć na pamiątko-
wym odblasku i dzięki jej pomysłowi 
szkoła została wyróżniona!

Galeria prac konkursowych opu-
blikowana została pod adresem 
https://photos.app.goo.gl/B2oy86nTRJw4U4Zd7

klasa III a – „ Cicha noc” – SP w Buku
III miejsce – Aleksandra Kornatowska, 
klasa III c – „Przybieżeli do Betlejem 
pasterze” – SP w Kaźmierzu.

Kategoria klasy IV-VI:
I miejsce – Eulalia Kosicka, klasa V – 
„Gwiazdy tańczyły” – SP w Ceradzu 
Kościelnym
II miejsce – Martyna Korbanek, 
klasa V – „Gdy śliczna Panna” – SP 
w Bytyniu.
Kategoria klasy VII-VIII:
II miejsce – Filip Duralski, klasa VII – 
„Feliz Navidad” – SP w Kaźmierzu.

Laureaci konkursu podczas uro-
czystego ogłoszenia wyników otrzy-
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jekt i kosztorys, który – pełni nadziei 
– wysłaliśmy do Fundacji Grupy 
PERN.  Informacja o dofinansowa-
niu na zakup sprzętu sportowego dla 
naszej szkoły bardzo nas ucieszyła. 
Kwota 14.970 zł pozwoli nam na 
zakup wyposażenia, z którego na lek-
cjach wychowania fizycznego korzy-
stać będą nasi uczniowie.

Z tej okazji pragniemy podzięko-
wać p. Magdalenie Stanisławiak za 
pomoc przy pracy nad zwycięskim 
wnioskiem.

wego, zakup pomocy dydaktycznych 
oraz zapewnienie sprzętu dla osób 
niepe łnosprawnych.  W sumie 
wsparcie otrzyma 15 placówek, 
w tym nasza.  „Sport ma ogromną 
moc i może być źródłem energii do 
pozytywnych przemian”-  te słowa 
były inspiracją do napisania pro-
jektu, z którym wystartowała szkoła 
w Kaźmierzu.  Koordynator projektu 
– p. Małgorzata Szagżdowicz, przy 
zaangażowaniu nauczycieli wychowa-
nia fizycznego: p. Pauliny Jakobsze, p. 
Jagody Kaczmarek, p. Pawła Grendy 
i p. Huberta Czarnego, stworzyła pro-

SP z Kaźmierza w gronie laureatów Fundacji Grupy PERN
Miło nam poinformować, że 

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Dąbrowskiej w Kaźmierzu znalazła się 
gronie nagrodzonych przez Fundację 
Grupy PERN! Fundacja Grupy PERN 
działa od kwietnia 2013 roku, dzięki 
środkom przekazywanym przez 
fundatora – PERN S.A. W fundacji 
w sposób strategiczny i długofalowy 
realizowane są  działania w obsza-
rze zaangażowania społecznego. Pod 
koniec 2019  roku zarząd fundacji 
wybrał placówki oświatowe, którym 
udzieli wsparcia w następujących 
obszarach: zakup sprzętu sporto-

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

Renata Antkowiak

Spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas 6-8 szkoły 
podstawowej w Kaźmierzu

W piątek, 10 stycznia 2020 roku, 
podczas lekcji wychowawczej odbył 
się apel na temat przyczyn i skutków 
zażywania środków uzależniających, 
w którym uczestniczyli zaproszeni 
policjanci z Powiatowej Komendy 
Policji w Szamotułach, pani dyrek-
tor Sylwia Zgórska oraz uczniowie 
klas szóstych, siódmych i ósmych 
szkoły podstawowej w Kaźmierzu 
wraz z państwem wychowawcami. 
Głównym celem spotkania było 
pokazanie i uświadomienie uczniom 
zagrożeń i aktów prawnych wyni-
kających z powodu zażywania środ-
ków odurzających takich jak: alkohol, 
papierosy, narkotyki oraz dopalacze, 
a także kształcenie postaw asertyw-
nych wśród młodzieży.

Uczniowie klasy 8a i 7b, pod kie-

runkiem pani Renaty Antkowiak, 
przygotowali inscenizację pt.: 
„Uzależnieniom mówimy …NIE!”, 
w którym przedstawili najważniejsze 
skutki picia alkoholu, palenia papiero-
sów oraz zażywania narkotyków.

Podczas apelu uczniowie wyróż-
nieni w konkursach profilaktycz-
nych otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe, które wręczyła 
zwycięzcom pani dyrektor Sylwia 
Zagórska.
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rały do zadań. Pierwszym zadaniem 
było odgadnięcie zagadek doty-
czących Kubusia Puchatka. Śladami 
misia dzieci dotarły do kolejnego sło-
iczka z zadaniem. Tym razem przed-
szkolaki musiały odtworzyć ruchem 
treść rymowanki. Dzieci wykonały 
też pracę plastyczną przedstawia-
jącą postać głównego bohatera dnia. 
Kolejnym zadaniem było poszukanie 
w sali słoiczka z miodem. A na zakoń-
czenie zabawy dzieci mogły skoszto-
wać największego przysmaku Kubusia 
:) W tym dniu przedszkolaki z ogrom-
nym zaciekawieniem słuchały opo-
wiadań o mieszkańcach Stumilowego 
Lasu.

nać, by praca stała się jego pasją.
Za zorganizowanie spotkania z pro-

fesorem Andrzejem Jarochą dzięku-
jemy Zastępcy Przewodniczącego 
Rady  Rodziców Pani  O ldze 
Kaźmierskiej.

Mecenas Andrzej Jarocha spotkał się z ósmoklasistami

Dzień Kubusia Puchatka w "Akademii 
Małego Olimpijczyka"

Kocham Świat

13.12.2019 r. w ramach realizacji 
projektu „Mój zawód – moja pasja”, 
do szkoły podstawowej w Kaźmierzu 
przyjechał radca prawny, prof. 
UAM dr hab. Andrzej Jarocha, który 
jest nauczycielem akademickim na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu i prowadzi kancelarię 
adwokacko-radcowską. Profesor 
ciekawie, przystępnie opowiedział 
o zawodach prawniczych, a także 
drodze, jaką trzeba przebyć, by 
wykonywać zawód adwokata, radcy 
prawnego, komornika, notariusza, 
sędziego, czy prokuratora. Uczniowie 
dowiedzieli się o tym, co oznaczają 
różne kolory żabotów oraz wypus-
tek kołnierza i mankietów w strojach 
urzędowych, używanych przez przed-

17 stycznia przedszkolaki ze 
wszystkich grup wiekowych obcho-
dziły Międzynarodowy Dzień Kubusia 
Puchatka. Głównym celem było roz-
wijanie zainteresowań czytelniczych 
wśród dzieci, poznanie postaci i przy-
gód Kubusia Puchatka, kształtowa-
nie uważnego słuchania i wykony-
wania poleceń. Dzieci przyniosły do 
przedszkola pluszaki przedstawiające 
Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. 
W tym dniu czekało na nich wiele 
ciekawych niespodzianek. W sali 
dzieci znalazły list zostawiony przez 
Kubusia z którego dowiedziały się 
na czym będzie polegała zabawa. 
Po misiowych śladach dzieci docie-

Myśli i refleksje snujące swą nić 
w głowie. Przelane na papier i scho-
wane do szuflady. Zbierane latami 
wiersze odnalazły w końcu swoje 
właściwe miejsce. W wydanym 
tomiku pod tytułem „Kocham mój 
świat”. A jej autorką jest mieszkanka 
Kaźmierza, p. Halina Tobis.

„Dziękuję Tobie o piękny kwiecie
Dziękuję Tobie o Matko moja miła
Za łzy wylane, noce nieprzespane
Za słowa modlitwy pierwszej…”

Sylwia Zagórska

S. Brukwicka Biblioteka

stawicieli zawodów prawniczych. 
Mecenas podzielił się z młodzieżą 
osobistymi doświadczeniami zawo-
dowymi, mówił o motywacji, która 
spowodowała, że został prawnikiem 
i o tym, jakich wyborów musiał doko-
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i mieliśmy bardzo pomysłowe prze-
brania. W ostatni dzień stycznia, tuż 
przed feriami, gościliśmy w przed-
szkolu Babcie i Dziadków. Dziadkowie 
obejrzeli występ Delfinków, a następ-
nie wspólnie z wnukami udekorowali 
rogaliki oraz zjedli poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Było nam 
bardzo miło gościć ich w przedszkolu. 
Styczeń już za nami… teraz z utęsk-
nieniem czekamy na wiosnę.

Rekrutacja do przedszkoli co roku 
zaczyna się z dużym wyprzedzeniem. 
Nie przegap okresu składania podań 
i dowiedz się, jakie są obowiązujące 
wymagania. Na stronie internetowej 
www.myszkamikikazmierz.pl znajdują 
się dokumenty rekrutacyjne, które 
od 1.03.2020 do 31.03.2020r. skła-
dają Państwo w biurze przedszkola 
w godzinach od 8:00 do 13:00 każ-
dego dnia roboczego.

Jasełka w Sokolnikach Wielkich

Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Myszki Miki w Kaźmierzu

Niewątpliwie okres Bożego 
Narodzenia to czas szczególny, pełen 
radości, refleksji oraz nadziei. Aby 
podkreślić wyjątkowy charakter tych 
świąt, dzieci z przedszkola niepublicz-
nego im. św. Urszuli Ledóchowskiej, 
tradycyjnie jak co roku przedstawiły 
Jasełka Bożonarodzeniowe. Opierały 
się one o motyw bajki „Dziewczynka 
z zapałkami”. Zgromadzona publicz-
ność mogła przeżyć historię biednej, 
odrzuconej dziewczynki, która sprze-
dawała zapałki, a nikt kupić ich nie 
chciał.

W przedstawieniu jasełko -
wym uczestniczyły wszystkie dzieci 
z naszego przedszkola. Przedszkolaki 
na moment przestały być zwykłymi 
dziećmi i zmieniły się w najświęt-
szą rodzinę, anioły, pasterzy, dziew-
czynkę, rodziny oraz królów. Mali 
artyści z dużym zaangażowaniem pre-
zentowali swoje umiejętności recy-
tatorskie, taneczne oraz wokalne. 

Styczeń był bardzo ciekawym mie-
siącem. Dzieci oswajały się z nadej-
ściem nowego roku, kolejnego mie-
siąca oraz następnej pory roku. 
Uczestniczyły w różnych aktywno-
ściach, dzięki którym uczyły się poma-
gać zwierzętom w zimie. Przy okazji 
poznawały różne gatunki ptaków, 
ich zwyczaje i wydawane przez nie 
dźwięki oraz uczyły się rozpoznawać 
tropy zwierząt. W drugiej połowie 
miesiąca dzieci szykowały obchody 
Dnia Babci i Dziadka. Zaprosiły babcie 
i dziadków do przedszkola, przedsta-
wiły wiersze i piosenki przygotowane 
specjalnie dla najbliższych i nagrodziły 
ich własnoręcznie zrobionymi meda-
lami z życzeniami. Żółwiki wraz z bab-
ciami i dziadkami wzięły także udział 
w warsztatach kulinarnych, podczas 
których ozdabiali wspólnie upieczone 
przez dzieci maślane ciasteczka. 

Niejednej osobie zakręciła się łza 
w oku. Piękny śpiew pastorałek, pio-
senek świątecznych oraz treść jasełek 
wprowadziły wszystkich zgromadzo-
nych w świąteczny nastrój, skłoniła 
do refleksji. Dzieci swym pięknym 
występem podbiły serca publiczno-
ści: dzieci i Pań z zaprzyjaźnionych 
przedszkoli oraz pierwszoklasistów 
z kaźmierskiej szkoły, kochanych 
Babć i Dziadków, a także wspaniałych 
rodziców. Występ był niezwykłym 
przeżyciem zarówno dla małych akto-

rów, nauczycieli i zaproszonych gości.
Po zakończonym spektaklu 

głos zabrała dyrektor przedszkola 
s. Barbara Milewska, która złożyła 
wszystkim zgromadzonym życzenia 
świąteczne. Słowa podziękowania, 
uznania oraz najwspanialsze życzenia 
przekazali także rodzice, Pan Janusz 
Stróżyk, oraz s. Anna Reczko. Na 
zakończenie spotkania wszyscy zgro-
madzeni połamali się opłatkiem, skła-
dając sobie nawzajem życzenia.

Przedszkole niepubliczne im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Paulina Dziubakiewicz

Uroczystość dostarczyła wszystkim 
wiele radości. Ostatni tydzień stycz-
nia poświęcony był na realizację przez 
Żółwiki projektu o teatrze. Dzieci 
uczyły się przygotowywać dekora-
cje teatralne i zbudowały i ozdobiły 
kartonowy zamek. Miały także oka-
zję przebierać się w różne kostiumy 
i maski teatralne. Obejrzały także 
teatrzyk kukiełkowy. Styczeń zakoń-
czyły fantastyczną zabawą podczas 
karnawałowego baliku przebierań-
ców. To był niezwykły miesiąc pełen 
pozytywnych emocji. 

Nowy Rok w Delfinkach rozpoczę-
liśmy od tematu upływającego czasu, 
zapoznaliśmy się z zegarem i kalenda-
rzem. W kolejnym tygodniu dowie-
dzieliśmy się jak można pomagać 
zwierzętom przetrwać zimowy czas. 
W przedszkolu odbył się również balik 
karnawałowy. Bawiliśmy się świetnie 
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II Bal Ósmoklasisty w SP Kaźmierz

Młodzi w akcji

Symboliczne sto dni przed egza-
minem ósmoklasisty zostało poprze-
dzone fantastycznym balem, który 
po raz drugi odbył się w Szkole 
Podstawowej w Kaźmierzu. Impreza, 
zorganizowana przez ósmoklasistów, 
ich rodziców i wychowawczynię klasy 
8a – panią Emilię Przybylską oraz 
klasy 8b – panią Monikę Skotnicką-
Stróżyk, rozpoczęła się przepięknie 
wykonanym polonezem. Do trady-
cyjnego poloneza, a także zachwyca-
jącego walca, przygotowała młodzież 
nauczycielka wychowania fizycznego 
pani Paulina Jakobsze. Autorką cho-
reografii walca była pani wicedyrek-
tor Anita Rutkowska.

Po tańcach nastąpiły przemó-
wienia: przedstawicielki rodziców 
– pani Aleksandry Cugier, ósmokla-
sistów – Wiktora Środeckiego, byłej 
wicedyrektor – pani Hanny Łuczak 
oraz dyrektor szkoły pani Sylwii 
Zagórskiej, która oficjalnie uznała 
II Bal Ósmoklasisty za otwarty, co 
zapoczątkowało wspaniałą, nie-
zapomnianą zabawę. Wszystkim 
smakował okolicznościowy tort, 
nie zabrakło też czekoladowej fon-
tanny. Przygotowania do imprezy, 
a także sam bal był okazją do inte-
gracji, rozwijania umiejętności współ-
pracy i współdziałania. Z pewnością 
na długie lata pozostanie miłym 
wspomnieniem.

Program „Młodzi w Akcji” to 
ogólnopolski program edukacyjny 
realizowany przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w partnerstwie 
z Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności w ramach programu Szkoła 
Ucząca Się. Grupa uczniów klasy VIII 
B szkoły podstawowej w Kaźmierzu 
pod opieką wychowawcy zrealizo-
wała projekt pt. „Kronika Sportowa”. 
Jak przywrócić do życia dawne gry 
i zabawy?”. Polegał on na przeprowa-

Sylwia Zagórska

Monika Skotnicka - Stróżyk

dzeniu wywiadów wśród starszych 
członków rodzin (rodziców, dziadków 
itp.) na temat gier i zabaw, które były 
popularne w czasach ich dzieciń-
stwa. Efektem są opracowane przy 
pomocy wychowawcy karty dawnych 
gier, prezentowane aktualnie w głów-
nym holu budynku szkoły. Tworząc 

„Kronikę sportową” uczniowie mieli 
okazję ocalić od zapomnienia trady-
cje i zwyczaje regionu, czyli ważny 
element naszego dziedzictwa oraz 
zaktywizować osoby starsze. Była to 
świetna okazja do wymiany doświad-
czeń, podzielenia się zainteresowa-
niami, pokazania gier i zabaw, które 
są popularne w dzisiejszych czasach 
i wzajemnej nauki. W planach zespołu 
projektowego jest zorganizowanie 
turnieju dawnych gier dla pozosta-
łych uczniów naszej szkoły.
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Podsumowanie II edycji kampanii
„Idą Święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”!

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Dąbrowskiej w Kaźmierzu z przyjem-
nością przystąpiła do II edycji ogól-
nopolskiej kampanii społecznej pod 
hasłem: „Idą święta, nie o sms-ie, lecz 
o kartce pamiętaj”, której organizato-
rem była Fundacja „Dbam o Mój Z@
sięg”.

Nauczyciele, uczniowie oraz 
rodzice włączyli się w projekt polega-
jący na tworzeniu i wysyłaniu kartek 
świątecznych. Najpierw zgłosiliśmy 
się do projektu wypełniając odpo-
wiedni formularz. Następnie z nie-
cierpliwością czekaliśmy na kartki, 
które zakupiła Rada Rodziców. Pakiet 
700 kartek pocztowych Panie koor-
dynatorki rozdały uczniom z klas 
I – VII. W ramach ogólnopolskiego 
tygodnia pisania i wysyłania kartek 
świątecznych starsi uczniowie na 
lekcjach wychowawczych zapisywali 
kartki życzeniami, aby potem wysłać 
je do kogoś bliskiego. Młodsze dzieci 
wspólnie z wychowawcami uczyły się 
adresować kartki pocztowe, nakle-
jać znaczki oraz przy okazji wizyty na 
poczcie samodzielnie wrzucały kartki 
świąteczne do skrzynki pocztowej. 
Uczniowie wspólnie z nauczycielami 
lub rodzicami odwiedzali placówkę 
pocztową w Kaźmierzu, aby wysłać 

W poniedziałek 27 stycznia roz-
poczęliśmy ferie zimowe. Za oknem 
próżno szukać śniegu, na którym 
moglibyśmy poszaleć, dlatego posta-
nowiliśmy urozmaicić dzieciom czas 
spędzony w przedszkolu.

Już w poniedziałek otrzymaliśmy 
niezwykłe zaproszenie na balik karna-
wałowy organizowany przez sołtysa 
wsi Gorszewice Balik był doskonałą 
okazją do integracji dzieci z wszyst-
kich grup przedszkolnych z dziećmi 
zamieszkującymi Gorszewice. Oprawę 

przygotowane na zajęciach kartki.
W ramach kampanii wzięliśmy rów-

nież udział w ogólnopolskim przeglą-
dzie plastycznym pt. „Najpiękniejsza 
kartka świąteczna”. Panie koordy-
natorki ogłosiły szkolny konkurs pla-
styczny skierowany do uczniów z klas 
I-III. Dzieci przygotowały bardzo ory-
ginalne projekty kartek świątecznych. 
Prace wykonywały samodzielnie lub 
wspólnie z rodzicami i dziadkami 
w domach. Jury konkursu wyłoniło 10 
najpiękniejszych kartek, które prze-
słaliśmy do Fundacji „Dbam o Mój 
Z@sięg”, aby wzięły udział w ogól-
nopolskim etapie konkursu. Autorzy 
wszystkich prac otrzymali pamiąt-

Szkolne koordynatorki kampanii:
Karolina Tecław-Mruk i Kinga Majka

Hania T.

kowe dyplomy oraz nagrody ufun-
dowane przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej. Nagrody i dyplomy 
zostały wręczone uczniom w świą-
tecznej atmosferze podczas spotka-
nia Jasełkowego. Ze wszystkich prac 
konkursowych na korytarzu szkoły 
została przygotowana wystawa, 
którą każdy mógł obejrzeć.

Zaangażowanie w kampanie było 
ciekawym doświadczeniem. Działania 
pokazały dzieciom, a dorosłym przy-
pomniały tradycję wypisywania 
i wysyłania kartek świątecznych do 
najbliższych.

Ferie u Hałabały muzyczną zapewnił pan Waldemar 
Hermann. Pani sołtys zadbała rów-
nież o słodki poczęstunek. Serdecznie 
dziękujemy za zaproszenie i ciepłe 
przyjęcie.

Kolejną atrakcją był wyjazd na sza-
loną zabawę na dmuchanych zam-
kach w Tarnowie Podgórnym, grupy 
które nie pojechały do Tarnowa, 
następnego dnia bawiły się na „dmu-
chańcach” w Przeźmierowie.

Nie zabrakło także wizyty w kinie. 
Kino Zielone Oko w Centrum Kultury 
Przeźmierowo zaprosiło dzieci na 
film „Śnieżna Paczka”, porywającą 

komedię o przygodach arktycznego 
lisa i jego polarnych przyjaciół, którzy 
muszą połączyć siły w walce z podbie-
gunowym złoczyńcą. Swifty, polarny 
lis, pracuje na arktycznej poczcie, ale 
marzy skrycie o karierze psa-kuriera, 
która zwyczajowo przypisana jest 
psom husky.

Wszystkie wyjazdy możliwe były 
dzięki włodarzom naszej gminy, któ-
rzy zawsze chętnie udostępniają nam 
busy wraz z przemiłymi kierowcami. 
Organizacją i wyszukiwaniem atrak-
cji w okolicy zajmowała się nasza 
kochana pani Violetta.
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Indra Cup 2020 już 4 kwietnia
Chcieliśmy się pochwalić naszymi 

osiągnięciami i sukcesami.
Nasze Stowarzyszenie „KS INDRA” 

poszerzyło swoją ofertę zajęć spor-
towych dla osób niepełnospraw-
nych oraz dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Kaźmierz. Do sekcji siatkówki 
na siedząco i mini-siatkówki dla 
dzieci dołączyła sekcja Boccia. Dzięki 
temu pozyskaliśmy w tym sezonie 
nowych członków stowarzyszenia 
i  zawodników. 

Do najważniejszych wydarzeń któ-
rych byliśmy organizatorami lub brali-
śmy udział należały:

- II Integracyjny Turniej Piłki 
Siatkowej granej na siedząco  INDRA 
CUP 2019 – Kaźmierz - I miejsce 
(organizacja zawodów);

- Otwarte Mistrzostwa Polski 
w siatkówce plażowej na siedząco – 
Elbląg - III miejsce;

- II Integracyjny Turniej Siatkówki 
Plażowej PLAŻA CUP 2019 – Bytyń – 
(organizacja zawodów);

- Turniej Grand Prix siatkówki na 
siedząco – XX lecie sekcji START 
Wrocław – Oleśnica - I miejsce;

- I Turniej Mistrzostw Polski w piłce 
siatkowej na siedząco – Police;

- II Turniej Mistrzostw Polski w piłce 
siatkowej na siedząco – Łódź;

- Turniej Finałowy Mistrzostw 
Polski w piłce siatkowej na siedząco – 
Elbląg – II miejsce;

- Turniej Boccia – Duszniki;
- Turniej Mini Siatkówka – Kaźmierz;
- I Turniej  Indra Cup Boccia – (orga-

nizacja zawodów);
- Integracyjny turniej Piłki Siatkowej 

SiaDkówka – Złotoryja.
Najmłodsi zawodnicy naszego 

Stowarzyszenia „KS INDRA” w mini-
siatkówce startowali w wielu turnie-
jach na terenu powiatu i wojewódz-
twa wielkopolskiego m.in.: udział 
w turniejach w Szamotułach, 
Murowanej Goślinie, Czerwonaku, 
Kaźmierzu i Otorowie, Eliminacje KS INDRA

Mistrzostw Polski Kinder +Sport 
w Pile i Pońcu.

Byliśmy organizatorami dwóch 
Turniejów, a w tym:

- II Integracyjny Turniej Piłki 
Siatkowej granej na siedząco  INDRA 
CUP 2019 – Kaźmierz, gdzie zdobyli-
śmy I miejsce,

- II Integracyjny Turniej Siatkówki 
Plażowej PLAŻA CUP 2019 – Bytyń

Chcemy, aby nasz III Integracyjny 
Turniej Siatkówki Granej na Siedząco 
Indra Cup 2020, który inaugu-
ruje sezon siatkówki granej na sie-
dząco w Polsce, był jeszcze więk-
szym wydarzeniem. W tym celu 
zaprosiliśmy drużyny z zagranicy, 
a formuła turnieju jednodniowego 
zostanie zmieniona na wydarzenie 
weekendowe o randze międzynaro-
dowej. Udział w kwietniowym tur-
nieju potwierdziła Reprezentacja 
Polski Weteranów Wojennych, która 
reprezentować będzie nasz kraj 
na Światowych Igrzyskach Invictus 
Games Haga 2020. Zwiększyła się też 
ilość wszystkich drużyn z dotychcza-
sowych ośmiu do dziesięciu. W sumie 

do Kaźmierza przyjedzie około 150 
zawodników. Kolejną nowością, 
która zostanie zaprezentowana na 
III Międzynarodowym Integracyjnym 
Turnieju Piłki Siatkowej granej na 
siedząco  INDRA CUP 2020, będzie 
nowa dyscyplina sportowa TEQVOLY 
/ TEQBALL. W wersji TEQVOLY jest 
to hybryda piłki siatkowej i „wygię-
tego” stołu do tenisa stołowego, 
w wersji TEQBALL hybryda piłki noż-
nej i tego samego stołu. Powstała 
też odmiana dla osób niepełno-
sprawnych PARA TEQVOLY, której 
to promocją na terenie wielkopol-
ski zajmuje się Stowarzyszenie KS 
INDRA. Podpisaliśmy roczny kontrakt 
z Federacją Węgier na promocję tej 
dyscypliny.

Już teraz pragniemy zaprosić 
wszystkich zainteresowanych 4 i 5 
kwietnia do Kaźmierza.W sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej będą 
Państwo mogli po raz trzeci dopingo-
wać i podziwiać sportowców niepeł-
nosprawnych oraz lokalną młodzież 
i zawodników klubu KS INDRA.
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Wszystkiego Najlepszego

Szmaragdowe gody

Szmaragdowe gody

Jubielusz 90. 
urodzin

Pod koniec grudnia 55-lecie poży-
cia małżeńskiego obchodzili Państwo 
Grabowscy z Sokolnik Małych. Kwiaty 
wraz z gratulacjami i życzeniami zło-
żyli z tej okazji małżonkom wójt 
Zenon Gałka oraz sołtys Katarzyna 
Lachowicz. Państwo Maria i Jan 
Grabowscy swoje szmaragdowe gody 
spędzili w gronie najbliższych. Jubilaci 
mają córkę i 2 synów, 3 wnuczki, 
4 wnuków, 2 prawnuczki oraz 
2 prawnuków.

W grudniu 55-lecie pożycia 
małżeńskiego obchodzili Państwo 
Przybył z Kaźmierza. Kwiaty wraz 
z gratulacjami i życzeniami złożył 
z tej okazji małżonkom wójt Zenon 
Gałka. Państwo Barbara i Stanisław 
Przybyłowie swoje szmaragdowe 
gody spędzili w gronie najbliższych. 
Jubilaci mają dwóch synów, doczekali 
się dwóch wnuczek i trzech wnuków, 
prawnuczki oraz trzech prawnuków.

Piękny jubileusz 90. urodzin 
obchodziła w lutym pani Krystyna 
Werno z Kaźmierza. Serdeczne życze-
nia z tej okazji złożył Pani Krystynie 
Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka. 
Pochodząca z Wołynia Jubilatka ma 
dwóch synów, troje wnucząt oraz 
dwóch prawnuków.

Pani Krystynie jeszcze raz życzymy 
wszystkiego najlepszego!

UG Kaźmierz

UG Kaźmierz

UG Kaźmierz
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Spieszymy z pomocą dla dzieci z Amazonii

Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP
                                                        w Ka mierzu

4 stycznia 2020 r. w przerwie 
świątecznej wyruszyliśmy z misyjną 
kolędą do mieszkańców Kaźmierza. 
Do akcji kolędowania misyjnego 
zaangażowanych było 25 dzieci, które 
podzielone były na 2 grupy. Pierwszą 
stanowili harcerze i zuchy pod opieką 
p. Magdaleny Paluszak oraz mamy 
jednego z zuchów. Druga grupa była 
pod pieczą pań katechetek, wspa-
niałych rodziców i opiekunów. Tej 
grupie umilała kolędowanie akom-
paniując na gitarze mama kolęd-
niczki „Maryi”. Dzieci ubrane w stroje 
z barwnymi koronami na głowach 
mogły wyruszać na radosne kolędo-
wanie. Tegoroczna aura nie była nam 
łaskawa. Zimny wiatr i padający rzę-
sisty deszcz nie sprzyjały naszemu 
kolędowaniu. My jednak nie pod-

dawaliśmy się. Z radością w sercach 
docieraliśmy do kolejnych domów, 
które otwierały się bardzo gościnnie 
dzieląc się darem ofiarnego serca 
na rzecz dzieci w Amazonii. W wielu 
z nich czekano na nas z niecierpliwo-
ścią. Domownicy przygotowali ofiary, 
ale nie zabrakło również dla strudzo-
nych kolędników słodyczy i gorącej 
herbatki. Ten przejaw gościnności jest 
dla nas wielkim podziękowaniem za 
trud jaki wkładamy w przygotowa-
nie kolędy. W każdym domu, do któ-
rego udało nam się dotrzeć śpiewali-
śmy kolędy i zostawialiśmy pamiątki 
przypominające o tym komu poma-
gamy. Na twarzach wielu ludzi poja-
wiało się wzruszenie i uśmiech. Każdy 
wsparł nas ofiarą na ile mógł, ale 
najistotniejsze było to, że wszyscy 

z radością i otwartym sercem włą-
czyli się w to dzieło pomocy dla dzieci 
z biednych krajów. Po trudzie naszego 
kolędowania misyjnego, przyszedł 
czas na podsumowanie zebranych 
ofiar oraz na słodki i ciepły poczę-
stunek, który czekał na nas w salce 
przy kościele. Radość i satysfakcja 
była bardzo wielka, ponieważ łączna 
zebrana przez nas kwota wynio-
sła 950 zł. Zmęczeni i utrudzeni, ale 
bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny 
włączyliśmy się w dzieło pomocy 
dla ubogich dzieci, wróciliśmy do 
swych domów z wielkim zapałem 
i nadzieją na kolędowanie w kolejnym 
roku. Dziękujemy dzieciom, rodzi-
com i opiekunom, którzy brali udział 
w kolędowaniu oraz wszystkim spo-
tykanym po drodze osobom za hoj-
nie złożone ofiary i życzliwe przyjęcie 
kolędników misyjnych! Dla rodziców 
i dzieci był to wspólnie spędzony czas 
w szczytnym celu. Trudne warunki 
pogodowe, które nam towarzyszyły 
przyczyniły się do lepszego zapamię-
tania tegorocznego kolędowania.

Aleksandra Borowiak



strona 22

Łubieńscy herbu Pomian z Kiączyna – 
historia prawie nieznana cz. VI

Ciąg dalszy wspomnień panny 
Ludki (Ludwiki Sołtys) z Kiączyna 
z lat 1931-1938.

Obszar lasu w Kiączynie nie był 
duży, coś około 500 mórg magdebu-
rskich¹. Zatrudniano jednego gajo-
wego, a nadzór sprawował leśni-
czy z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
który kilka razy w roku przyjeżdżał 
w tym celu. Sadząc zagajniki natra-
fiono na słowiańskie żalniki². Kilka 
urn różnej wielkości wykopanych 
z ziemi stało na szafie bibliotecznej 
w saloniku. Pan Łubieński nie polo-
wał. Zastrzegł to w testamencie jego 
ojciec, który zginął w wypadku na 
polowaniu. O zwierzynę bardzo dbał. 
Dokarmiano ją zimą. Kupował także 
zające i wpuszczał na swoje pola. 
Polowania wydzierżawiał weterynarz 
z Szamotuł p. Sonnenburg³, który nie 
umiał dobrze mówić po polsku.

Spotykając dzieci pp. Łubieńskich 
przypadkiem na spacerze, gdy cho-
dził po kiączyńskich polach, mówił im 
„grüsst⁴ twoja matka”. Kim okazał się 
później, nie wiem, był jednak bardzo 
dobrym fachowcem, za co cenił go p. 
Łubieński.

Jeden raz tylko urządzono 
w Kiączynie polowanie, na którym 
było dużo proszonych gości.

Kontrolę nad księgowością spra-
wowała Wielkopolska Izba Rolnicza. 
Do sprawdzenia ksiąg przyjeżdżał dwa 
razy w roku kontroler p. Effenberg. 
On też sporządzał bilans. Przyjeżdżali 
i inni kontrolerzy: kontroler mlecz-
ności, ubezpieczeń społecznych i ze 
skarbu państwa.

Między gospodarstwem, a dwo-

rem istniał ścisły rozdział. Nic nie 
przemknęło się cichaczem z gospo-
darstwa do dworu. Wszystko musiało 
być zważone, policzone i zapisane. 
Poślad⁵ dla kurek, skop⁶ czy cielę dla 
dworu, o które pani dobrodziejka 
zwracała się do rządcy, znajdowało 
swoje odbicie w księgach gospodar-
czych. Wieczna wojna była z masłem, 
wychodziło go zawsze zbyt dużo. 
Masło dostarczał p. Koralewski, wła-
ściciel mleczarni w Kaźmierzu, do 
którego odstawiano mleko. Przy 
rozliczeniu miesięcznym za mleko, 
potrącał sumy za wybrane dla dworu 
masło. I zawsze tych kilogramów było 
mnóstwo.

Kreśląc obraz gospodarstwa, 
chciałam wykazać ile wiedzy musiał 
posiadać właściciel, jakiej pracy 
dokonać i ile wysiłku włożyć, by na 
tym poziomie postawić swój mają-
tek, który otrzymał od matki Janiny 
z Chełkowskich, córki Ildefonsa. Bo 
właśnie matka po śmierci ojca zarzą-
dzała gospodarstwem w Kiączynie. Po 
śmierci męża miała do zrobienia dwie 
rzeczy, albo wybudować gorzelnię, 
albo wydrenować pola. Wybrała to 
drugie. P. Łubieński uważał, że lepiej 
byłoby mieć gorzelnię ze względu na 
ogromny urodzaj ziemniaków, można 
byłoby karmić nimi i trzodę chlewną, 
ale jej nie hodowano, ponieważ 
chlewnie uległy dwukrotnej likwida-
cji z powodu zarazy i p. Łubieński nie 
miał chęci zaczynać po raz trzeci.

Kiączyn zatrudniał 100 robotników 
i cztery osoby z administracji: rządcę, 
kasjerkę i dwóch pisarzy. Stosunek 
p. Łubieńskiego do pracowników był 

bardzo ludzki. Umiał w drugim usza-
nować człowieka. Odnoszono się do 
niego z sympatią i szacunkiem, bo 
też miał ten rzadki dar umiejętności 
postępowania z ludźmi, przecz przez 
co ich sobie zjednywał. Bardzo sta-
rał się o tę podstawową sprawę, by 
należność za pracę uiszczana była 
w terminie. Dlatego najpóźniej do 
dnia 10 każdego miesiąca dokony-
wano wypłat. Również deputaty⁷ 
zboża, ziemniaków i opału regulo-
wano punktualnie. W dobie kryzysu⁸ 
bardzo oszczędzali pp. Łubieńscy 
w wydatkach na swoje potrzeby, aby 
tylko nie zalegać z wypłatą robot-
ników, na co ogromnie był uczulony 
właściciel Kiączyna. 

Opóźnienie wypłat o 1-2 miesiące 
miało miejsce w 1931 r. W tym też 
roku opóźniło się wydanie deputatu 
węgla. Któryś z robotników doniósł 
o tym do Związku Robotników 
Rolnych w Poznaniu. Węgiel był już 
w drodze, gdy p. Łubieński otrzymał 
monit od Związku. Niemało go to 
dotknęło, wiem, że bardzo to prze-
cierpiał, zwłaszcza, że sam się tym 
martwił i zabiegał, by opał spro-
wadzić (nie spodziewał się tego, bo 
o robotników dbał i jak najlepiej się 
z nimi zawsze obchodził, dlatego było 
mu podwójnie przykro).

Zdarzało się później, już nie 
w dobie kryzysu, że niektóre majątki 
zalegały z wypłatą robotnikom. 
P. Łubieński upatrywał w tym tylko 
złą wolę właścicieli. Robotnicy narze-
kali na Kasę Chorych⁹, mimo że sumy 
wpłacane na jej konto przez majęt-
ność były duże. Kierując się dobrem 
robotników, chcąc im zapewnić 
solidniejszą opiekę lekarską, wyco-
fał majętność Kiączyn spod opieki 
Kasy Chorych. Zawarł umowę z leka-
rzem z Szamotuł, do którego zgłaszali 
się chorzy, a także lekarz z wizytami 
na miejsce przyjeżdżał. Poważniej 
chorych kierował do swojego przy-
jaciela dr Smolińskiego, interni-
sty w Poznaniu oraz laryngologa 
dr Kozaryna.

Dla młodzieży kiączyńskiej oddali 
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¹ morga magdeburska = 0,2553 ha
² żalniki - starosłowiański cmentarz (z czasów przed-
chrześcijańskich).

Jerzy Oses

pp. Łubieńscy jedną izbę, którą prze-
robiono na świetlicę¹⁰. Młodzież urzą-
dzała zebrania, potańcówki i inne 
imprezy pod opieką nauczycielki¹¹ 
i kasjerki¹². Było to Stowarzyszenie 
Młodych Polek¹³. Ustalony był także 
zwyczaj, że na wesele gospodarstwo, 
na polecenie właściciela, wydawało 
50 kg pszenicy.. Cdn.

Siedzę sobie w fotelu i dumam sobie.

Siedzę wygodnie i w zasadzie nic nie robię.

A może „ błysnąć” jakąś poezją głęboką,

może wreszcie wpadnę Szwedom w oko?

Może coś o natchnieniu, nieba błękicie,

może coś o tym jakie smutne jest życie?

Albo o dzięcielinie co rumieńcem pała,

albo o Polsce co z kolan powstała?

No nie wiem, to mnie za bardzo „nie kręci”.

Nie wiem, czy na wielką poezję mam chęci.

Lubię sobie cos „rymnąć” dla zabawy

i widać nie wychodzę w tym z wprawy.

Trafiłam do Kaźmierza, gdzie „Obserwator”,

który miejscowy rzeczywistości narrator.

Tu „wdarłam” się z rymem „na salony”,

dzięki mnogości został zauważony.

Chyba zostanę przy tej swojej rymowance,

skoro pozwolono „harcować” Hance.

Będę pisać historyjki rymowane,

bo o dziwo są one akceptowane.

 Drodzy Kaźmierzanie –dziękuję szczerze,

chyba chcecie mnie czytać, w to wierzę.

Więc póki humor dopisuje i głowa,

wierszyków wiele dać Wam jestem gotowa.

Pomysłów tysiące cisną się do głowy

a Kaźmierz dostarcza wciąż temat nowy.

Chór Moniuszko, Hochland, w Bytyniu szkoła,

czy wena moja ogarnąć to zdoła?

Siedzę sobie w fotelu i dumam sobie.

Siedzę sobie i w zasadzie nic nie robię

i nagle „błyskam” poezją niegłęboką

i tylko Kaźmierzanom wpadam w oko.

Cieszę się, że moje historyjki rymowane

są przez Kaźmierzan życzliwie odbierane.

Postaram się nie zawieść zaufania,

choć moje lenistwo z lekka się wzbrania.

„ H A N K I   R Y M O W A N K I „

Kaźmierz, luty 2020r.

Hanna S - Kurzawska           

Informujemy, iż od 1 marca 2020 r. 
odpady segregowane muszą być 
zbierane w workach/pojemnikach 
o kolorze przypisanym do danej 
frakcji zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 grud-
nia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2028). Kolor żółty: 
metale i tworzywa sztuczne, kolor 
zielony: szkło białe i kolorowe, kolor 
niebieski: papier, kolor brązowy: bio 
(TYLKO POJEMNIKI!!!)
W związku, że dotychczasowy 
odbiorca odpadów nie zawsze zosta-
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W związku z pojawiającymi się 
pytaniami i wątpliwościami mieszkań-
ców dotyczącymi odbioru odpadów 
z terenu Gminy Kaźmierz od 1 stycz-
nia 2020 r. informujemy, iż w mie-
siącu styczniu i lutym 2020 r. odpady 
nadal będzie odbierać Tarnowska 
Gospodarka Komunalna TP-KOM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym.

W najbliższych dniach będzie 
dostarczany harmonogram odbioru 
odpadów w tym okresie.

Prosimy o uważne przeanali-
zowanie otrzymanego harmono-
gramu, gdyż zmianie ulegnie podział 
Gminy na rejony odbioru zarówno 
odpadów segregowanych, jak 
i niesegregowanych.

Niestety na 17 postępowań 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego na odbiór odpadów w Gminach 

będących cz łonkami Związku 
Międzygminnego C ZO Selekt 
w Czempiniu, które zakończono 
w ostatnich dniach listopada br. tylko 
2 zostały zakończone pozytywnie 
i podpisano umowę na odbiór odpa-
dów na kolejne 3 lata.

W przypadku 14 gmin postępowa-
nia zostały unieważnione ze względu 
na fakt, iż ceny ofert najkorzyst-
niejszych dla poszczególnych Gmin 
znacznie przewyższały kwoty, jakie 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie poszczególnych 
zamówień. Tylko w przypadku Gminy 
Kaźmierz nie wpłynęła żadna oferta. 
Postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego na odbiór odpa-
dów komunalnych z terenu naszej 
gminy zostało ogłoszone ponownie. 
Zakończenie terminu składania ofert 
jest planowane  na dzień 7 stycznia 
2020 r.

W związku ze zmianami narzu-
conymi przez ustawę, m.in. odbiór 

dodatkowej frakcji odpadów oraz 
cenami proponowanymi w składa-
nych ofertach przetargowych należy 
spodziewać się podwyżki obec-
nie obowiązujących stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

W jakiej wysokości i od kiedy 
nie możemy na razie wskazać. 
Najprawdopodobniej w II kwartale 
2020 r. wraz z nowym wzorem dekla-
racji, gdzie będzie należało oświad-
czyć posiadanie kompostownika.

W przypadku zmiany stawki 
opłaty, każdy właściciel, zarządca nie-
ruchomości otrzyma pisemną infor-
mację ze Związku (podobnie jak to już 
miało miejsce w roku 2016 i 2018). 
O wszelkich zmianach będziemy 
starali się Państwa informować na 
bieżąco.

UG Kaźmierz

wiał komplety worków we wszystkich 
kolorach, nowa firma LS PLUS  Sp. 
z o.o. od 1 marca będzie tylko przej-
ściowo odbierała odpady segrego-
wane w workach nieprzypisanych do 
danej frakcji. W kolejnych odbiorach 
należy już zbierać odpady w workach 
zgodnie z przypisanymi kolorami.
Jednocześnie informujemy, że do 
pojemnika na bioodpady koloru brą-
zowego z napisem „BIO” wrzucamy 
odpady tylko i wyłącznie luzem (bez 
worków foliowych, biodegradowal-
nych, kompostowalnych, toreb papie-
rowych i innych opakowań).

³ który był Niemcem
⁴ pozdrów (niem.)
⁵ gorsze ziarno
⁶ baran
⁷ deputat – część wynagrodzenia za pracę dostarczana 
w naturze.
⁸ Wielki światowy kryzys gospodarczy (lata 1929 do ok. 
1935).
⁹ nazwa ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 1919-
1933.
¹⁰ w oficynie koło stojącej do dziś figury Matki Boskiej.
¹¹ Panny Wandy Jakubowskiej, która ukończyła Semina-
rium Nauczycielskie w Inowrocławiu (nauczycielki Mai 
i Wosia).
¹² Panny Ludki (autorki wspomnień).
¹³ było to kilkanaście lat po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości po ponad 100-letniej niewoli.

Uwaga!

UG Kaźmierz



strona 24

“Obserwator Kaźmierski” jest bezpłatnym
biuletynem informacyjnym Gminy Kaźmierz.

Wydawca: Gmina Kaźmierz,
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61 29 18 065, fax 61 29 18 320,
www.kazmierz.pl
Redaktor naczelny: Izabela Gąska
Email redakcji: info@kazmierz.pl
Nakład: 2 000 egzemplarzy
Numer zamknięto: 20  lutego 2020 roku
Skład oraz druk: Drukarnia Kaźmierz
64-530 Kaźmierz, ul. Leśna 16

OGŁOSZENIA I REKLAMY:
Drukarnia Kaźmierz
Kaźmierz, ul. Leśna 16
tel. 506 221 335
kontakt@drukarnia-kazmierz.pl
Biuro Ogłoszeń RESO
Przeźmierowo, ul Poznańska 17
tel. 604 372 440
biuro.ogloszen.reso@wp.pl

Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
i opracowywania materiałów.

Urząd Gminy w Kaźmierzu
tel. 61 29 18 065
www.kazmierz.pl
gmina@kazmierz.pl

Zakład Usług Komunalnych
w Kaźmierzu
tel. 61 29 18 187
www.zuk-kazmierz.pl
zuk@zuk-kazmierz.pl
Zgłoszenia awarii (poza godzinami pracy)

tel. 784 698 536
awarie wodociągowe
tel. 784 372 264
awarie kanalizacyjne
tel. 784 372 623
awarie ciepłownicze

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
tel. 61 29 17 533
www.gopskazmierz.pl
ops@kazmierz.pl

Gminny Ośrodek Kultury
w Kaźmierzu
tel. 61 29 18 072
www.gok-kazmierz.pl

Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu
tel. 61 29 18 408
www.biblioteka.kazmierz.com.pl
biblioteka@kazmierz.pl

Bezpłatna Pomoc Prawna
tel. 61 29 58 252

Przychodnia Leczniczo 
Diagnostyczna Lekarzy Rodzinnych
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WAŻNE
TELEFONY

Ciasto bananowe 
bez pieczenia

Smacznego!
Marcin Rosół

Składniki:
• dwie paczki delicji pomarańczo-

wych(po 150g)
• 3 łyżki cukru pudru
• 6 bananów
• 4 szklanki mleka
• 300g herbatników
• 3 budynie bananowe (mogą być 

również waniliowe)
• 400g miękkiego masła
• galaretka cytrynowa

Przygotowanie:
• Formę 25x30cm wyłożyć dokład-

nie delicjami;
• Budynie rozpuścić w szklance 

mleka, resztę mleka zagoto-

wać i wlać rozmieszane budynie, 
ugotowany budyń odstawić do 
wystygnięcia;

• Galaretkę przygotować według 
przepisu na opakowaniu;

• Masło utrzeć z cukrem, powoli 
dodawać budyń i zmiksować na 
gładką masę;

• Banany obrać, pokroić w pla-
sterki, krem podzielić na 3 czę-
ści - pierwszą część wyłożyć na 
delicje, na to banany, następnie 
herbatniki, znowu kolejną część 
masy, herbatniki i banany, na 
wierzch już ostatnia część masy 
i banany. Na nie wylewamy tęże-
jącą galaretkę;

• Odstawić do lodówki na mini-
mum dobę.
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