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KAWĘCZYNIAK 

PISMO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW  GMINY KAWĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

W dniu 3 grudnia           
2016 r. w Tokarach 
miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. 
Koło Gospodyń 
Wiejskich w Toka-
rach obchodziło Ju-
bileusz 80-lecia 
działalności. Na uro-
czystość zostali za-
proszeni wszyscy 
mieszkańcy sołectwa 
Tokary. Jubileusz 
zaszczycili swoją 
obecnością  goście w 
osobach: Jan Nowak 
– Wójt Gminy Kawęczyn, Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn, Jaro-
sław Król – Lekarz Rodzinny od ponad 30 lat związany ze społecznością lokalną sołec-
twa Tokary oraz Andrzej Piątkowski – Prezes OSP w Tokarach. 
Podczas uroczystości podsumowano 80 lat działalności pań zrzeszonych w Kole Gospo-
dyń Wiejskich w Tokarach. Po uroczystym powitaniu, uczestnikom spotkania została 
przedstawiona prezentacja obrazująca bogatą historię KGW w Tokarach. Jak wynika z 
zebranych informacji pierwsze wzmianki o działalności datowane są na rok 1936. Na-
stępnie w latach 60-tych, na bazie istniejącego kółka rolniczego, rozpoczęło działalność 
Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarach. Uroczystość jubileuszowa była okazją do po-
wrotu w przeszłość. Wspominano liderki lokalne, które w tym okresie pełniły funkcję 
przewodniczącej KGW. Pierwszą przewodniczącą KGW była Maria Kubisia. Następnie: 
Genowefa Kończak, Kazimiera Osiewała do 1968 r., Wacława Wisna. Z początkiem lat 
70-tych Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Tokary rozdzieliło się i tak powstały: Koło 
Gospodyń Wiejskich w Tokarach Pierwszych, którego przewodnictwo objęła Wacława 
Wisna, Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarach Drugich z przewodniczącą Marianną 

Ambroziak oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Okręgli-
cy na czele z Teresą Chudzik. W kolejnych latach funk-
cje te piastowały: Dorota Kurczoba, a następnie Anna 
Bąk (KGW Tokary I), Irena Tomczak (KGW Tokary 
II), Filomena Ikrzak (KGW Okręglica). Obecne na spo-
tkaniu panie opowiadały o inicjatywach podejmowa-
nych w ramach działalności koła gospodyń, a były to 
m.in.: kursy kulinarne, rozprowadzanie piskląt drobiu i 
koncentratów paszowych, organizowanie: przedstawień 
teatralnych, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecz-
nych, spotkań towarzyskich z okazji Dnia Kobiet. 
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Druk: Unicorn T&T 

Stałym elementem działalności koła 
było przygotowywanie tradycyjnych 
wieńców doŜynkowych, a w ostat-
nim czasie stoisk kulinarnych wy-
stawianych do konkursu kulinarnego 
organizowanego podczas doŜynek 
powiatowo-gminno-parafialnych i 
gminno- parafialnych. Jubileusz był 
wspaniałą okazją do prezentacji suk-
cesów jakimi w ostatnim czasie mo-
Ŝe poszczycić się Koło Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach. Potrawy 
zgłaszane do konkursów rangi woje-
wódzkiej uzyskały niejednokrotnie 
najwyŜsze wyróŜnienia. Wspomnieć 
tu naleŜy „plyndze po naszemu” na-
grodzone I nagrodą podczas Festi-
walu Tradycyjnej Kuchni Wielko-
polskiej w 2011 r. w Gnieźnie, rola-
dę z kaczki z pyzami i kapustą za-
smaŜaną nagrodzoną I miejscem 
podczas V Festiwalu Tradycyjnej 
Kuchni Wielkopolskiej w Łeknie w 
2015 r. oraz bezkonkurencyjny tra-
dycyjny pasztet z królika nagrodzo-
ny podczas XVI edycji Konkursu 

„Nasze Ku-
linarne 
Dziedzic-
two-Smaki 
Regionów”, 
który odbył 
się 12 sierp-
nia 2016 r. 
w Poznaniu. 
Obecny na 
spotkaniu 
Jan Nowak 
– Wójt 
Gminy Ka-
węczyn w 
imieniu sa-
morządu 
gminnego 
podzięko-
wał za wie-
loletnią współpracę Paniom działa-
jącym w kole gospodyń wiejskich. 
Dziękował za promocję dziedzictwa 
kulinarnego naszego regionu i gratu-
lował sukcesów kulinarnych na po-
ziomie wojewódzkim. 

Spotkanie było równieŜ okazją do 
prezentacji i posmakowania nagro-
dzonych dań. Nie obyło się bez oko-
licznościowego tortu oraz toastu za 
pomyślność dalszej działalności. 
Panie podkreślały, Ŝe osiągnięte wy-
róŜnienia mobilizują do dalszej ak-
tywności, a sukcesy są moŜliwe 
dzięki wspólnemu zaangaŜowaniu 
się wszystkich członkiń KGW. W 
celu realizacji kolejnych inicjatyw 
zostało zawiązane Stowarzyszenie 
„Rozwoju Koła Gospodyń Wiej-
skich i Sołectwa Tokary”. Sformali-
zowanie działalności koła gospodyń 
pozwoli na realizację projektów 
skierowanych do stowarzyszeń i 
udział w konkursach ogłaszanych 
dla organizacji pozarządowych. 

 
Halina Ambroziak-Juszczak 

Od lewej: Piotr Gebler, Halina Ambroziak-Juszczak, Anna Bąk,  Jan Nowak 

Uczestnicy jubileuszu 80-lecia KGW  
w Tokarach 
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Rada Gminy Kawęczyn obradowała po 
raz ostatni w tym roku na XXV Sesji w 
dniu 29 października. Spotkanie odbyło 
się w straŜnicy Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Kowalach Pańskich-Kolonii. 
Sesję poprzedziła Msza Święta w inten-
cji samorządu i mieszkańców gminy w 
kościele parafialnym pw. Siedmiu Bole-
ści NMP w Kowalach Pańskich. TuŜ 
przed rozpoczęciem Jan Nowak - Wójt 
Gminy Kawęczyn dokonał podsumowa-
nia wydarzeń mijającego roku. Ks. Ro-
man Kowszewicz - Proboszcz z Kowali 
Pańskich odczytał fragment Ewangelii 
traktujący o narodzinach Chrystusa, po 
czym zebrani przełamali się opłatkiem. 
Na spotkaniu opłatkowym obecni byli: 
ks. Antoni Janicki - Proboszcz Parafii 
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach 
oraz ks. Piotr Bamberski - Proboszcz 
Parafii pw. św. Katarzyny w Przespole-
wie. 
 W sesji uczestniczyło 13 na 15 
radnych. Nieobecnego Piotra Geblera - 
Przewodniczącego Rady Gminy zastąpił 
w prowadzeniu obrad Grzegorz Dzi-
kowski - Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy, który powitał zebranych i 
przedstawił porządek obrad. Radni 
przyjęli protokół z XXIV Sesji. Z moŜ-
liwości zgłoszenia interpelacji i wno-
sków radni tym razem nie skorzystali. 
 Spośród zaproszonych gości w 
posiedzeniu uczestniczyli: asp. sztab. 
Janusz Szelągowski - Komendant Ko-
misariatu Policji w Dobrej w okresie od 
15.11.2012 r. do 13.12.2016 r. oraz 
kom. Zenon Wieczorek - obecny Ko-
mendant ww. Komisariatu. Wójt Jan 
Nowak podziękował ustępującemu Ko-
mendantowi za lata dobrej współpracy. 
Zwrócił szczególną uwagę na sprawę 
związaną z organizacją ruchu drogowe-
go wokół cmentarzy podczas Święta 
Zmarłych w ostatnich latach. Wójt Gmi-
ny wraz z Edytą Balcerzak - Skarbni-
kiem Gminy oraz Wiceprzewodniczący-
mi Rady Gminy przekazali dotychcza-
sowemu Komendantowi upominek wraz 
z bukietem kwiatów. Asp. sztab. Janusz 
Szelągowski podziękował samorządowi 
gminy Kawęczyn za wsparcie finanso-
we komisariatu. 
 Prowadzący obrady oddał głos 
konsultantom Tureckiej Izby Gospodar-
czej. Anna Goszczyk i Ewa Kowalska 

przedstawiły załoŜenia projektu pod 
hasłem "Czas na aktywizację" kierowa-
nego do osób do 29 roku Ŝycia, pozosta-
jących bez pracy. Projekt obejmuje kur-
sy i szkolenia zawodowe, 3-miesięczne 
staŜe zawodowe oraz pośrednictwo pra-
cy, a takŜe doradztwo zawodowe. 
 Następnie radni dokonali zmian 
w planie dochodów i wydatków w bu-
dŜecie gminy na 2016 rok oraz zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2016-2023. Zmiany spowodowane 
były głównie pismami Wojewody Wiel-
kopolskiego, które zmniejszały lub 
zwiększały dotacje na zadania zlecone. 
Przyjęty został gminny program profi-
laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii w gminie Kawęczyn na rok 
2017. Dalej radni uchwalili Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2017-2024. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła 
projekt uchwały budŜetowej na rok   
2017. Łączna kwota dochodów budŜetu 
na rok 2017 to 21.161.781,00 zł, kwota 
wydatkó to 22.051.425,00 zł. Deficyt w 
kwocie 889.644,00 zł sfinansowany zo-
stanie z zaciągniętych kredytów i poŜy-
czek. Na inwestycje do realizacji w 
przyszłym roku została zaplanowana 
łączna kwota 2.679.659,00 zł. Realizo-

wana będzie m.in. budowa dróg czy 
termomodernizacja budynków uŜytecz-
ności publicznej. Projekt budŜetu uzy-
skał pozytywne opinie komisji stałych 
Rady Gminy, w tym Komisji BudŜetu 
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu. Radni zaakceptowali jed-
nogłośnie autopoprawki wniesione do 
budŜetu przez Wójta Gminy, sami nie 
wnosili Ŝadnych poprawek. Projekt 
uchwały budŜetowej gminy na rok 2017 
został przyjęty jednogłośnie. 
 Arleta Biegańska - Gminny koor-
dynator ds. oświaty - zaprezentowała 
informacje o stanie realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym           
2015/2016, a Aldona Szprync - Prze-
wodnicząca Zespołu Interdyscyplinarne-
go sprawozdanie Zespołu za okres od 1 
stycznia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. 
Tradycyjnie sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawił Wójt Gminy. 
 Prowadzący obrady zakończył 
sesję, dziękując przy tym druhom OSP 
Kowale Pańskie-Kolonia za udostępnie-
nie Sali, a wszystkim obecnym złoŜył 
najlepsze Ŝyczenia na Nowy Rok. 

 
Iwona Krajewska 

 

BudŜet Gminy Kawęczyn na rok 2017 uchwalony 

Moment wręczenia podziękowań za współpracę asp. sztab. Januszowi Szelągowskiemu.  
Na zdjęciu od lewej: asp. sztab. Janusz Szelągowski, Jan Nowak - Wójt Gminy, Edyta 
Balcerzak - Skarbnik Gminy, Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
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Andrzejkowe „Tańce-hulańce” 

 24 listopada 2016 r. w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy 
w Młodzianowie odbył się bal an-
drzejkowy. Brali w nim udział 
uczestnicy oraz zaproszeni goście. 
Nie zabrakło równieŜ najbliŜszej 
rodziny, która jest tak waŜna dla 
naszych podopiecznych. Na uroczy-
stość przybyli przedstawiciele 
władz gminy m.in. Piotr Gebler - 
Przewodniczący Rady Gminy Ka-
węczyn oraz Krystyna Brzychcy -  
Radna Gminy Kawęczyn. 

Kadra i uczestnicy dołoŜyli 
wszelkich starań, by tego dnia sala, 
za sprawą wyjątkowych dekoracji, 
wyglądała zjawiskowo oraz wpro-
wadzała uczestników w wesoły na-
strój. Zabawę rozpoczęła Kierownik 
Teresa Michalska, która przywitała 
wszystkich serdecznie, zaprosiła na 
poczęstunek oraz zachęciła do 
wspólnego świętowania. Zabawa 
taneczna rozpoczęła się od polone-
za, do którego wszyscy przygoto-
wywali się od kilku tygodni. Pod-
opieczni doskonale bawili się przy 
muzyce disco. Nie zabrakło wróŜb 

andrzejkowych, prowadzonych 
przez wróŜkę Kingę. Humor dopi-
sywał wszystkim. 

Podczas balu nastąpiła krót-
ka przerwa na słodki poczęstunek 
przyrządzony przez pracowników i 
uczestników Środowiskowego Do-
mu, a takŜe rodziców. Czas upływał 
szybko. Radości nie było końca. 
Zadowoleni i pełni wraŜeń uczestni-
cy wrócili 
do swoich 
domów. 

B a l 
okazał się 
z nakomi -
tym sposo-
bem na in-
t e g r a c j ę 
oraz zaba-
wę, w któ-
rej mogły 
u c z e s t n i -
czyć osoby 
chore i nie-

pełnosprawne. NajbliŜsi poczuli 
rodzinną atmosferę panującą w Na-
szym Domu. Wspólna zabawa tak 
bardzo przypadła wszystkim do gu-
stu, iŜ zrodził się pomysł na zorga-
nizowanie „Karnawałowego Balu 
Przebierańców”. 

 
Mariola Czapla  

Wspólna zabawa w ŚDS w Młodzianowie 

H A R M O N O G R A M 
 WALNYCH  ZEBRAŃ  SPRAWOZDAWCZYCH W  JEDNOSTKACH  OSP   

NA TERENIE  GMINY  KAWĘCZYN   

 Lp.  Jednostka OSP  Data  i miejsce zebrania  Godzina rozpoczęcia 

  
1. 

  
MARIANÓW 

06.01.2017 r. 
sala OSP 

  
19:00 

  
2. 

  
MILEJÓW 

07.01.2017 r. 
sala OSP 

  
19:00 

  
3. 

  
BĘDZIECHÓW 

21.01.2017 r. 
sala OSP 

  
19:00 

  
4. 

  
GŁUCHÓW 

28.01.2017 r. 
sala OSP 

  
19:00 

  
5. 

  
SKARśYN 

04.02.2017 r. 
sala OSP 

  
18:00 

  
6. 

  
śDśARY 

11.02.2017 r. 
sala OSP 

  
19:00 

  
7. 

  
KAWĘCZYN 

18.02.2017 r. 
sala OSP 

  
19:00 

  
8. 

  
KOWALE  PAŃSKIE 

25.02.2016 r. 
sala OSP 

  
18:00 

 

9.   
TOKARY 

04.03.2016 r. 
sala OSP 

  
19:00 

Monika Jatczak 
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,,Jeden zero dla nieba” 
„Jeden zero dla nieba” – tak zostały 
zatytułowane tegoroczne jasełka 
przygotowane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tokarach Pierwszych pod kierun-
kiem Katarzyny Bednarkiewicz i Re-
naty Piontkowskiej. Młodzi artyści 
Narodzenie Pana przedstawili po-
przez sztukę teatralną. Humorystycz-
ny spektakl zaprezentowany został 
jako pojedynek między Niebem, re-
prezentowanym przez Anioły, w któ-
re wcielili się uczniowie z klasy V na 
czele z Archaniołem- Sewerynem 
Wachowskim, a Piekłem, reprezento-
wanym przez Diabły z klasy VI pod 
wodzą Lucyfera- Witolda Kaźmier-
czaka. Młodzi, zdolni aktorzy swoją 
wspaniałą grą sprawili, Ŝe nikt nie 
miał wątpliwości, Ŝe dobro wychodzi 
zwycięsko z tej konfrontacji, a nad-
chodzące święta są tego najlepszym 
przykładem. Całość znakomicie uzu-
pełniała oryginalna scenografia, będą-
ca dziełem: Gracjany Goślińskiej i 
Anny Jankowskiej. Uroku insceniza-
cji dodały kolędy i pastorałki, które 
napełniły świąteczną radością i spra-
wiły, Ŝe wszyscy poczuli magię zbli-
Ŝających się świąt. 
 Do wspólnego kolędowania 
włączyli się nauczyciele, rodzice i 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Ka-
węczyn Jan Nowak, księŜa: Pro-
boszcz Parafii Tokary Antoni Janicki, 
Proboszcz Parafii Głuchów Janusz 

Tomczak, Radni Gminy Kawęczyn: 
Beata Goślińska i Adrian Kwinciak, 
sołtysi: Małgorzata Skurczak- Szy-
mańska i Jolanta Mazurek. Najwięk-
szą grupę stanowili jednak rodzice i 
rodzeństwo, a takŜe babcie oraz 
dziadkowie młodych aktorów. Miłym 
akcentem było przybycie komendanta 
ZHP w Turku Roberta Chmielewskie-
go. Zawitał On do nas  z Betlejem-
skim Światełkiem Pokoju, którym 
podzielił się z panią Dyrektor, Wój-
tem Janem Nowakiem oraz księdzem 
Antonim Janickim. W ramach podzię-
kowań za tę miłą, świąteczną wizytę 
troje harcerzy z naszej szkoły przeka-
zało na ręce komendanta świąteczne 
ozdoby przygotowane podczas zbió-

rek harcerskich i zuchowych. Te krót-
kie chwile, kiedy dzieci mogły po-
dzielić się z innymi uśmiechem i do-
brym słowem, sprawiły, Ŝe wielu wi-
dzom zakręciła się łza w oku. 
 Po  udanym występie Dyrektor 
Szkoły Ewa Wojtczak pogratulowa-
ła  aktorom i ich opiekunom świetne-
go przedstawienia i złoŜyła wszyst-
kim świąteczne Ŝyczenia. Po zakoń-
czonych występach nikt nie spieszył 
się do domu. Wszyscy chętnie sko-
rzystali z chwili wytchnienia przed 
świąteczną bieganiną. Zewsząd było 
słychać serdeczne Ŝyczenia oraz gło-
sy zachwytu nad rewelacyjnymi wy-
stępami młodych aktorów.                       
                               Anna Jankowska 

Sołtysi podzielili się opłatkiem 
Tegoroczne spotkanie opłatko-

we sołtysów miało miejsce 17 grudnia 
w byłej świetlicy wiejskiej w Ciemie-
niu. Gości powitał Sylwester Kasprzak 
Prezes Zarządu Gminnego Koła Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 
w Kawęczynie. Z zaproszenia skorzy-
stali: Dariusz Młynarczyk – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, Jan Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczyn, Piotr Gebler – Przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn, Jan 
Gruca – Radny Powiatu Tureckiego, 
Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy 
Kawęczyn, pracownicy Urzędu Gminy 

w Kawęczynie w osobach: Tomasz 
Musiałowski, Kinga Jędrzejczak, Iwo-
na Krajewska oraz Jan Rogalski – były 
Sołtys Sołectwa Ciemień.  

Dyrektor Dariusz Młynarczyk 
przekazał sołtysom informacje na te-
mat projektów realizowanych w ra-
mach programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi. Wójt Gminy Jan Nowak wspomi-
nał sukcesy sołectw w ostatnim roku i 
zachęcał do korzystania ze środków 
pomocowych.  

Po części oficjalnej sołtysi 
wraz ze swoimi gośćmi odmówili 
wspólną modlitwę. Jan Rogalski od-
czytał fragment Pisma Świętego trak-
tujący o narodzinach Chrystusa. Dalej 

wszyscy podzielili się opłatkiem Ŝy-
cząc sobie wszystkiego najlepszego. W 
świąteczny, wigilijny nastrój wprowa-
dził zebranych Joachim Tylka, który 
śpiewał oraz grał melodie znanych i 
tych mniej popularnych kolęd.   

Organizatorzy podjęli swoich 
gości licznymi potrawami wigilijnymi, 
wśród których nie zabrakło zupy grzy-
bowej, kapusty zasmaŜanej, ryby czy 
makowca.  

Wójt Jan Nowak przekazał 
sołtysom i gościom upominki w formie 
ksiąŜek autorstwa prof. Krzysztofa 
OŜoga pt.: „966. Chrzest Polski”. 

 
 Iwona Krajewska 

Świąteczny występ uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych 
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        Dzień 27 października to waŜna 
data w Ŝyciu naszej szkoły. Tego dnia 
uczniowie klasy I zdali bowiem swój 
pierwszy szkolny egzamin i zostali 
pasowani na uczniów Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ka-
węczynie. Do tej chwili dzieci przygo-
towywały się juŜ od pierwszego tygo-
dnia nauki w szkole. Zapoznawały się 
ze swoimi prawami i obowiązkami, 
poznawały zasady panujące w tym 
nowym, waŜnym dla nich miejscu, 
aktywnie uczestniczyły w lekcjach, 
zawierały nowe znajomości. Były pil-
ne  i pracowite. Wiedziały, Ŝe aby zo-
stać przyjętym do szkolnej rodziny, 
trzeba udowodnić,   Ŝe się na to zasłu-
guje. 
 Uroczystość ślubowania rozpo-
częła Hanna Nowak, wychowawczyni 
pierwszoklasistów. Powitała ona za-
proszonych gości: Jana Nowaka - 
Wójta Gminy Kawęczyn, Dorotę Ra-
szewską - Kierownika Rejonowego 
Banku Spółdzielczego w Malanowie 
(oddział w Kawęczynie), Jolantę Bart-
czak - przewodniczącą Rady Rodzi-
ców, panie Dyrektor Szkoły, grono 
pedagogiczne, rodziców, dzieci z od-
działów przedszkolnych i klas II – IV 
- a następnie zaprosiła na szkolną sce-
nę bohaterów dnia, uczniów klasy I. 

Pierwszaki przedstawiły pro-
gram słowno – muzyczny, w którym 

zaprezen-
towały 
swoje arty-
styczne 
umiejętno-
ści. Dzieci 
recytowały 
wiersze, 
śpiewały 
piosenki                           
oraz odpo-
wiadały na 
pytania 
czwarto-
klasistów. 
Na scenie 
radziły 
sobie 
świetnie. Był to znak, Ŝe są gotowe 
złoŜyć uroczystą przysięgę. Słowo 
„ślubuję” w ustach siedmiolatków 
brzmiało niezwykle powaŜnie. Po 
przysiędze Arleta Biegańska - Dyrek-
tor Zespołu Szkół, wielkim ołówkiem 
pasowała dzieci na uczniów, a następ-
nie powitała ich wśród braci uczniow-
skiej i wręczyła legitymacje szkolne. 
Potem głos zabrał Jan Nowak - Wójt 
Gminy Kawęczyn. Wręczył pierwszo-
klasistom dyplomy i upominki oraz 
Ŝyczył sukcesów w nauce, a takŜe naj-
lepszych wyników na pierwszym 
szkolnym świadectwie. Ciepłe słowa 
skierowała  do uczniów równieŜ Jo-

lanta Bartczak - przewodnicząca Rady 
Rodziców, która obdarowała dzieci 
ksiąŜkami. Następnie głos zabrali star-
si koledzy i koleŜanki. Powitali oni 
małych przyjaciół w szkolnej rodzinie 
i zaoferowali swą pomoc w razie trud-
ności. Wręczyli im równieŜ upominki. 
Na koniec były pamiątkowe zdjęcia 
oraz słodki poczęstunek. 
 Dziękujemy rodzicom za pomoc 
i zaangaŜowanie w przygotowanie 
uroczystości, a uczniom klasy IV za 
wsparcie najmłodszych na szkolnej 
scenie. 

Urszula Jarentowska 
 

Szkolna rodzina Zespołu Szkół w Kawęczynie powiększona 

 
Pierwszoklasiści z od lewej: BoŜeną Tylak, Arletą Biegańską,  

Janem Nowakiem, Hanną Nowak, Jolantą Bartczak 
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Szkoła w SkarŜynie juŜ po raz siedemnasty w dniu          
25.11.2016 r. przeprowadziła akcję związaną z profilakty-
ką antynikotynową pod hasłem „Tato, mamo – nie pij ! 
nie pal!”. W tym roku odbył się konkurs plastyczny, do 
którego przystąpili uczniowie klas II – VI wszystkich pla-
cówek oświatowych z terenu Gminy Kawęczyn. Celem 
akcji jest propagowanie zdrowego stylu Ŝycia bez nało-
gów i uzaleŜnień. Prace uczniów oceniało Jury w skła-
dzie: Iwona Krajewska – sekretarz Gminnej Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kawęczynie, nauczyciele: ElŜbieta Szymanowska, Bar-
bara Glapińska, Laura Adamiak, Beata Goślińska. KaŜda 
szkoła wytypowała po dwie grupy uczniów do danej kate-
gorii wiekowej. W dniu konkursu uczniowie wykonali 

osiem prac plastycznych. Komisja po ocenie plakatów 
podjęła decyzję o nagrodzeniu i przyznaniu miejsc po-
szczególnym reprezentantom szkół. PoniŜsze zestawienie 
prezentuje autorów prac i przyznane miejsca: 
• Zespół klas II - III  
 I. Miejsce: Szkoła Podstawowa w SkarŜynie   
           1. Marita Pasik – kl. II 

  2.  Wanessa Ulman – kl. III 
  3. Amelia Wosiek – kl. III 

II.  Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kawęczynie  
  1. Zofia Bączyńska– kl. II 
  2. Maria Serafińska – kl. II 
  3. Amelia Białkowska – kl. III 

   
cd. str. 8 

18 grudnia 2016 r. w Kawę-
czyńskiej Hali przy Zespole Szkół  
im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Kawęczynie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Tureckiego Kyokushin Kara-
te  i Sportów Walki. Organizatorami 
zawodów byli: trener Kamil Więcła-
wek - 2 dan i sekcja Kyokushin Kara-
te w Kowalach Pańskich. Mistrzostwa 
odbyły się dzięki wsparciu i zaanga-
Ŝowaniu: Jana Nowaka -Wójta Gminy 
Kawęczyn, Starostwa Powiatowego w 
Turku, Urzędu Miasta w Turku, Gmi-
ny Władysławów, Gminy i 
Miasta Tuliszków, Gminy 
Malanów, klubów z: Wła-
dysławowa, Malanowa, 
Goszczanowa, Koła, Tu-
liszkowa, Grzymiszewa, a 
takŜe Okręgowego Związ-
ku Karate w Poznaniu. 
Funkcję sędziów głównych 
objęli: Dariusz Jasiakie-
wicz, Sebastian Szewczyk 
oraz Daniel Pakuła. Walki 
rozegrano na dwóch ma-
tach, co niewątpliwie 
usprawniło i spowodowało, 
Ŝe  przeprowadzono blisko 
150 walk. Zawodnicy po-
dzieleni zostali na katego-

rie wagowe i wiekowe do lat 14. 
Dodatkowo przeprowadzono 

6 pojedynków między medalistami 
Pucharu Świata, a Mistrzami Polski. 
W rywalizacji tej zwycięzcami zosta-
li: Marcel Rosiak, Gabriel Skierski, 
Klaudia Malesza, Stanisław Micha-
lak, Weronika Mikosik, Adrianna Ko-
lenda. Ulegli im: Bartosz Torzewicz, 
Hubert Wasilewski, Weronika Poli-
tańska, Artur Kaczmarek, Kinga 
Błaszczyk i Agata Kudlińska. 

Nagrody i wyróŜnienia wrę-
czyła Arleta Biegańska – Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kawęczynie. Organiza-
torzy dziękują Janowi Nowakowi – 
Wójtowi Gminy Kawęczyn za okaza-
ną pomoc przy organizacji turnieju i 
Arlecie Biegańskiej – Dyrektorowi 
kawęczyńskiej placówki za udostęp-
nienie sali sportowej, a takŜe zaplecza 
szatniowego oraz parkingu. 

 
Marcin Mazurek 

Gmina Kawęczyn gospodarzem                                                                           
Mistrzostw Powiatu Tureckiego KYOKUSHIN KARATE 

Walczymy z nałogami czyli 
XVII Gminny Konkurs Profilaktyczny „Tato, mamo – nie pij ! nie pal!”  

w SkarŜynie 

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Mistrzostw Powiatu Tureckiego KYOKUSHIN Karate 
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III Miejsce: Szkoła Podstawowa w 
Tokarach  
1. Zuzanna Antczak – kl. II 
2. Cecylia Boraś – kl. III  
3. Kesja Woźniak – kl. III  
IV.  Miejsce: Szkoła Podstawowa w 
Kowalach Pańskich 
1. Nikola Andrzejewska – kl. II b 
2. Wiktoria Graczyk – kl. II b 
3. Aniela Mazurek – kl. III 
 
• Zespół klas IV - VI  
I. Miejsce: Szkoła Podstawowa            
w SkarŜynie 
1. Amelia Rembacz – kl. IV 
2. Patryk Matczak – kl. V 
3. Filip Kalinowski – kl. VI 
II Miejsce:  Szkoła Podstawowa            
w Tokarach  
1. Jakub Grzesiak – kl. IV 
2.  Oliwia Kumant – kl. V 
3. Weronika Wojtczak – kl. VI 

  
III Miejsce: Szkoła Podstawowa           
w Kawęczynie  
1. Weronika Górska– kl. IV 
2. Dominika Szczepaniak – kl. V 
3.  Kamil Korycki – kl. VI 

 
 

IV.  Miejsce: Szkoła Podstawowa w 
Kowalach Pańskich 
1. Oliwia Czapla – kl. IV 
2. Karolina Ptak – kl. V 
3. Olga Pawlaczyk – kl. VI 

 
Fundatorem nagród jest Gminna Ko-
misja ds. Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Ka-

węczynie. Uczniowie otrzymali cenne 
nagrody w postaci ciekawych pozycji 
ksiąŜkowych i pamiątkowe dyplomy. 
Podziękowania wręczono równieŜ na-
uczycielom, którzy przygotowywali 
uczniów do konkursu. 

 
Renata Goślińska 

 
 

 

 

W trzecim tomie Rocznika Kaliskiego, wydanego w 1970 r., prof. Władysław Rusiński opublikował dane o 
osadnictwie i zaludnieniu powiatu kaliskiego w 1789 r. Podstawą jego naukowych rozwaŜań były tabele dymów 
oraz ludności tegoŜ powiatu. W Kaliskim leŜała jedna z wsi, która obecnie znajduje się w granicach administracyj-
nych gminy Kawęczyn. Był to Będziechów, naleŜący do parafii rzymsko-katolickiej w Przespolewie. Dziedzicem 
wsi był Ignacy Zaremba. We wsi znajdowało się 12 dymów osiadłych. Zamieszkiwało je 18 osób płci męskiej po-
wyŜej lat 15, 15 poniŜej 15 roku Ŝycia oraz 30 dziewcząt i kobiet. Dochody z Będziechowa szacowano na 465 zł 
22 gr. 

Z roku 1775 pochodzi tabela dymów, wydana w 22 tomie Büsching Magazin für die neue Historie und 
Geographie z 1788 r. Pismo ukazywało się Halle. Według tego wykazu we wsi znajdowało się 10 dymów osia-
dłych. Przyjmując, Ŝe w jednym dymie (domostwie) zamieszkiwało średnio 5-6 osób, to liczbę ludności osiadłej w 
tej wsi moŜemy szacować na 50-60 osób. 

Kolejny wykaz obciąŜeń fiskalnych (podatków) to zsypka dymów samorolnych z 1790 r., zachowana w 
księdze grodzkiej Pyzdry, oznaczonej sygnaturą 115 i przechowywanej w zbiorach Archiwum Państwowego w 
Poznaniu. Dymy samorolne to dymy (gospodarstwa), których podstawą egzystencji były dochody uzyskiwane z 
uprawy gruntów rolnych. Przespolew – stolica parafii miał 19 dymów samorolnych i dym plebański. We wsi Olę-
dry Wielkiego PoroŜa było 27 dymów, w Olędrach Świdle 3 dymy, a w Będziechowie 12 dymów samorolnych. 

 

Jerzy Łojko 

Uczestnicy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi 

KĄCIK HISTORYCZNY 

Będziechów w końcu XVIII stulecia 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

150 lat powiatu tureckiego 

1 stycznia 2017 r. minęło 150 lat od powołania powiatu tureckiego, a co za tym idzie takŜe nowych jednostek 
administracyjnych, jakimi są do dziś gminy. Jedną z nich jest Gmina Kawęczyn, która jako jednostka admini-
stracyjna jest stosunkowo młodym obszarem, bo istnieje zaledwie od 1973 roku. Nie oznacza to jednak, iŜ ad-
ministracja nie istniała na tych terenach juŜ wcześniej. NaleŜy się cofnąć do czasów Kongresu Wiedeńskiego, 
czyli do 1815 roku, gdy w Wiedniu ustalono nowe granice państw europejskich dzieląc na nowo ziemie pol-
skie między zaborcami. Z części zaboru rosyjskiego powołano do Ŝycia Królestwo Polskie, które utrzymało w 
zasadzie podział administracyjny dawnego Księstwa Warszawskiego dzieląc się na 8 departamentów, wśród 
których był departament kaliski. Rok później departamenty zamieniono na województwa, aby w 1837 dokonać 
kolejnej zmiany nazwy na gubernie. W tym kształcie Królestwo Polskie przetrwało do 1845 roku. Kolejna re-
forma administracyjna z dnia 21 sierpnia 1844 roku zniosła część guberni, łącząc je z innymi, przez co liczba 
guberni spadła. Od 1 stycznia 1845 roku Królestwo dzieliło się na 5 guberni, wśród których była gubernia war-
szawska powstała z połączenia dawnej mazowieckiej i kaliskiej. Jednak kluczową dla tych terenów okazała się 
reforma administracyjna przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 31 grudnia 1866 roku. Na jej mocy teren 
Królestwa Polskiego podzielony został na 10 guberni, wśród których ponownie pojawiła się gubernia kaliska. 
Ponadto z dniem 1 stycznia 1867 roku zaczęła funkcjonować nowa sieć powiatów, wśród których pojawił się 
powiat turecki. W ramach nowej reformy, do Ŝycia powołano takŜe kolejny szczebel administracyjny – gminy. 
Wśród nich powołano do Ŝycia Gminy Kowale Pańskie, SkarŜyn i Tokary, których spadkobierczynią jest obec-
na Gmina Kawęczyn. 
                                                                                                                                                                Bartosz Stachowiak 

Okólnik 

Naczelnika Powiatu Turekskiego 

No. 389 
1/13 stycznia 1867 roku 

 
W dniu dzisiejszym zawezwani zostali do 

gmachu powierzonego mi Zarządu 

wszyscy urzędnicy, burmistrze i  

Wójci Gmin konstytująci w Powiecie, którym 

wmej obecności przeczytanym został  Naj- 

WyŜszy Ukaz wydany do Rządzącego 

Senatu pod dniem 19/31 Grudnia 1866r.  

I dołączone doń przepisy o urządzeniu  

Gubernialnych i Powiatowych Zarządów StraŜy 

Ziemskiej i Zarządu ubezpieczeń, poczem 

w miejscowym Katolickim Kościele było 

odbytem uroczyste dziękczynne 

naboŜeństwo. 

 

Wskutek wydanego w tejza- 

sadzie Kollegialnego  

postanowieniu za Nr-1 Biuro  

Powiatu Turekskiego uwaŜa 

się od dnia dzisiejszego za 

otwarte. O czem kommunikuje  

podowierzonym mi Powiecie dla 

wiadomości. 

Naczelnik Powiatu 

Dokument powołania powiatu tureckiego z 1 styczna 1867 r. Przetłumaczony dokument powołania powiatu. 
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Artykuł, który mogą Państwo przeczy-
tać w tym numerze „Kawęczyniaka” 
ma dla mnie nad wyraz szczególne 
znaczenie. Bohaterką cyklu 
„Wspomnień blask” jest bowiem pani 
Kazimiera Chojnacka – osoba, która 
wprowadziła mnie w szkolny świat, 
będąca moim nauczycielem w klasach 
I-III Szkoły Podstawowej w Kowalach 
Pańskich. To pod Jej kierunkiem po-
znawałam świat; uczyłam się płynnego 
czytania oraz liczenia. Wracając pa-
mięcią do chwil, kiedy rozpoczynałam 
tak waŜny etap Ŝycia, zawsze myślę o 
pani Kazimierze, dlatego pozwoliłam 
sobie na tę osobistą refleksję. Nauczy-
ciel to trudny zawód, wymagający po-
święcenia, zaangaŜowania, troski o 
drugiego człowieka. Wiem, Ŝe ani Ka-
zimiera w swojej pracy, kierowała się 
tymi wartościami. Pamiętam, iŜ nasza 
klasa zawsze mogła liczyć na Jej 
wsparcie i pomocną dłoń. Dla mnie jest 
Ona wielkim autorytetem. 
Z panią Kazimierą rozmawiałam             
7 grudnia 2016 roku. Wywiad wyjątko-
wy, bowiem oparty na wspomnieniach 
zarówno Bohaterki, jak i osoby, która 
słuchała, znajdowała się po drugiej 
stronie dyktafonu. Wchodząc do poko-
ju od razu zwróciłam uwagę na upomi-
nek, który podarowała Jej moja klasa, 
kiedy pani Kazimiera odchodziła na 
emeryturę. 
Była to niezwykła rozmowa. Pani Ka-
zimiera, wspominając minione lata, 
pokazywała mi stare fotografie, świa-
dectwa, dyplomy. Gdy opowiadała o 
swojej pracy w szkole widziałam z ja-
kim przejęciem i pasją mówi o swoim 
zawodzie. Pani Kazimiera to nauczy-
ciel, który wkładał całe swoje serce w 
wykonywane obowiązki. 

Kazimiera 
Chojnacka – 
córka Marian-
ny i Józefa 
Krysiaków, 
urodziła się      
7 marca 1941 
roku w Miku-
licach. Pani 
Kazimiera 
mieszka w 
Siedliskach. 

Jest absolwentką: 5-letniego Liceum 
Pedagogicznego w Kaliszu; Studium 

Nauczania Początkowego Matematyki 
zorganizowanego w latach 1975-1977 
Nauczycielskiego Uniwersytetu Radio-
wo-Telewizyjnego; 3-letniego zaoczne-
go Studium Nauczycielskiego w Kali-
szu; jak równieŜ Studium Przedmioto-
wo-Metodycznego, zorganizowanego 
przez Instytut Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych w Poznaniu. Pa-
ni Kazimiera tytuł magistra w zakresie 
pedagogiki, specjalność nauczanie po-
czątkowe, uzyskała 25 lipca 1983 roku 
kończąc Uniwersytet Wrocławski na 
wydziale filozoficzno-historycznym. 
Autorka wspomnień 10 lipca 1988 roku 
zdobyła równieŜ drugi stopień specjali-
zacji zawodowej w zakresie nauczania 
początkowego, który został wydany 
przez Komisję Kwalifikacyjną, działa-
jącą przy Instytucie Kształcenia Na-
uczycieli w Poznaniu. Od chwili podję-
cia pracy nauczyciela tj. od 16.08.1960 
roku, nieprzerwanie, do chwili obecnej 
jest członkiem Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, a takŜe Związku Har-
cerstwa Polskiego. Za całokształt pracy 
dydaktyczno-wychowawczej otrzyma-
ła: w 1974 nagrodę Kuratora Okręgu 
Szkolnego Poznańskiego; w 1983 r. 
nagrodę Gminnego Dyrektora Szkół; w 
1980 r. Srebrną Odznakę Harcerstwa; 
w 1982 r. Złoty KrzyŜ Zasługi. Uczest-
niczy we wszelakich spotkaniach w 
kręgu seniorów. 

Część I 
 

Szkolne lata w mikulickim dworku 
 

Urodziłam się 7 marca 1941 roku w 
Mikulicach. Mieszkałam w czwora-
kach. Był to duŜy budynek z czerwonej 
cegły, zamieszkały przez 9 rodzin. Mó-
wiliśmy, Ŝe mieszkamy w koszarach. 
Budynek naleŜał do dziedzica Dzier-
Ŝawskiego, u którego pracował mój 
ojciec - Józef Krysiak, który woził dzie-
dzica bryczką. W pobliŜu czworaków 
znajdowała się posiadłość pana Dzier-
Ŝawskiego – piękny dworek. Wokół roz-
ciągał się duŜy park. Pamiętam go do-
kładnie. Rosły tam lipy, dęby, topole, 
świerki i róŜnego rodzaju kwiaty. Po-
nadto znajdowały się tam alejki space-
rowe oraz staw. Cały teren otoczony 
był kamiennym murem z bramą oraz 
furtką. Wszystko to było zadbane i wy-
glądało przepięknie. Pierwszy raz by-
łam na terenie tej posiadłości, kiedy 

dziedzic opuszczał dworek. Miałam 
wówczas około 5 lat. Później często 
bawiłam się tam z innymi dziećmi. 
W 1948 roku, mając 7 lat, rozpoczęłam 
naukę w owym dworku, w klasie I. Do 
mojej klasy uczęszczało po kilku 
uczniów z roczników: 1939, 1940 oraz 
1941. Dzieci w róŜnym wieku tworzyły 
zatem jedną klasę. Były one na róŜnym 
poziomie edukacyjnym. Nauczyciele nie 
byli odpowiednio przygotowani do pra-
cy. Większość z nich ukończyła jedynie 
małą maturę i kursy pedagogiczne. 
Wkładali oni wiele pracy i serca, by 
nauczyć oraz przekazać odpowiednią 
wiedzę. Szkoła była 7-klasowa. Kiedy 
rozpoczynaliśmy naukę w dworku, bu-
dynek był zadbany. Posiadał przestron-
ne, jasne izby, duŜe okna, podłogi z 
parkietu i kaflowe piece. Wszystkie izby 
lekcyjne znajdowały się na parterze. 
Mieszkałam bardzo blisko dworku. 
Torbę do szkoły uszyła mi mama z ma-
teriału. Posiadałam ksiąŜkę, zeszyt i 3 
kredki. Do szkoły chodziłam w 
„klapatynach”. Nazywano tak wów-
czas obuwie. „Klapatyny” miały drew-
niany spód, a wierzch wykonany ze 
starych butów. To były takie drewniaki. 
Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Mile 
wspominam panią Zofię Błaszczyk        
z domu Chałupnik. Nauczycielka ta 
często zapraszała nas do siebie, dając 
ksiąŜki do czytania. Mieszkała w tym 
dworku, na piętrze. Odwiedziny u pani 
Błaszczyk były dla nas wielką radością. 
Uczyła mnie równieŜ pani Muszyńska, 
mieszkała u państwa Morasów. Pamię-
tam panią Jadwigę Jasiak z domu Czy-
Ŝo, nauczycielkę matematyki. Szczegól-
nie zapamiętałam pana kierownika –      
Edmunda śywicę. Doceniam Jego 
ogromny wkład pracy w kształtowanie 
postaw uczniów. 

Marzenia małej dziewczynki 
Jako mała dziewczynka marzyłam          
o tym, aby zostać nauczycielem. Na-
uczyciele czują jednak takie powołanie 
juŜ w dzieciństwie. Razem z innymi 
dziećmi często bawiłam się na podwór-
ku w szkołę. W tych koszarach, o któ-
rych wspominałam wcześniej, mieszka-
ło 9 rodzin. Dzieci było więc sporo. 
Razem biegaliśmy, razem bawiliśmy 
się. W nauczyciela bawiłam się równieŜ 
w domu.  

cd. str. 11 

Wspomnień blask 



Lalki do zabawy szyła mi mojej mamy 
siostra – Wiktoria Będziechowska. Ona 
była wówczas woźną w szkole. DuŜy 
wpływ na to, iŜ zostałam nauczycielem 
miał kierownik Edmund śywica. To On 
zachęcał mnie do podjęcia dalszej na-
uki. Był w kontakcie z moimi rodzicami. 
Muszę podkreślić, iŜ pan śywica poje-
chał ze mną i dwiema moimi koleŜanka-
mi na egzamin wstępny do Liceum Pe-
dagogicznego w Kaliszu. Zostałyśmy 
przyjęte. One jednak z czasem zrezy-
gnowały. 
 

Jak zostałam nauczycielem 
 

5-letnie Liceum Pedagogiczne w Kali-
szu przygotowało mnie do pracy na-
uczyciela. Znajdowało się na ulicy Zu-
brzyckiego, obecnie Nowy Świat. Naukę 
w tej szkole rozpoczęłam 01.09.1955 
roku. Ukończyłam natomiast w czerwcu 
1960 r. Zdobyłam tam wiedzę z przed-
miotów ogólnokształcących takich jak 
np. język polski, matematyka... Program 
edukacyjny obejmował równieŜ: peda-
gogikę, psychologię, filozofię, dydakty-
kę. Ponadto były przedmioty artystycz-
ne: rysunek, praca ręczna, śpiew, na-
uka gry na skrzypcach. Muszę zazna-
czyć, Ŝe duŜy nacisk kładziono na przy-
gotowanie nauczycieli w zakresie muzy-
ki. KaŜdy musiał posiadać skrzypce. 
Warto dodać, Ŝe mieliśmy teŜ metodykę 
nauczania poszczególnych przedmio-
tów. Rozpoczynała się ona w klasie IV . 
Zajęcia z metodyki przygotowały nas do 
prawidłowego prowadzenia lekcji. Na 
zajęciach pracy techniki wykonywali-
śmy przedmioty, które później wykorzy-
stałam jako pomoce dydaktyczne na 
lekcjach w szkole w Młodzianowie. W 
pobliŜu szkoły, do której uczęszczałam, 
była szkoła podstawowa tzw. „szkoła 
ćwiczeń”. Chodziliśmy tam na zajęcia 
prowadzone przez nauczycieli tej szko-
ły. Słuchaliśmy i obserwowaliśmy jak 
prowadzi się lekcje oraz sami je prowa-
dziliśmy. Ćwiczenia te wiele wniosły w 
nasze postrzeganie pracy nauczyciela, 
przygotowały do zawodu. Praktyki od-
bywaliśmy w róŜnych szkołach w Kali-
szu. Miesięczną praktykę w ostatnim 
roku kształcenia odbyłam w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Turku. Moim opie-
kunem był pan Jafra, który później 

uczył fizyki w Liceum Ogólnkształcą-
cym w Turku. Praktyki w bardzo duŜym 
stopniu przyczyniły się do uformowania 
postaw przyszłych pedagogów. Nauczy-
ciele wkładali wiele pracy, aby przygo-
tować nas do zawodu. Doceniam ich 
szczere chęci, Ŝyczliwość, zaangaŜowa-
nie. Zawsze starali się, aby jak najlepiej 
przekazać nam wiedzę i umiejętności 
praktyczne. Nieustannie powtarzali, 
abyśmy godnie reprezentowali zawód 
nauczyciela. 
Uczęszczając do liceum, naleŜałam do 
Związku Harcerstwa Polskiego. Orga-
nizacja ta przygotowywała przyszłych 
nauczycieli do pracy z harcerzami – 
uczniami ze starszych klas oraz z zu-
chami czyli dziećmi z klas I-III . Uczono 
nas jak prowadzić zbiórki, jak organi-
zować takie zajęcia . Wiedzę, którą zdo-
byłam w Kaliszu wykorzystałam pod-
czas prowadzenia druŜyny zuchowej w 
Kowalach Pańskich. Ja pod swoją opie-
ką miałam zuchów, pani Krystyna Pa-
pierkowska harcerzy. WyjeŜdŜałyśmy z 
nimi na obozy harcerskie m.in. do Ślesi-
na. Jeden raz byłam z harcerzami w 
NRD1 . Będąc instruktorem druŜyny 
zuchowej uczyłam dzieci piosenek, or-
ganizowałam zabawy. Dbałam o to, aby 
były sprawne ruchowo. Bardzo lubiłam 
pracę w harcerstwie, zwłaszcza, gdy 
widziałam radość i zadowolenie dzieci 
oraz młodzieŜy. Liceum Pedagogiczne 
przygotowało nas ponadto do prowa-
dzenia róŜnych zajęć sportowych. Na-
uczyciel musiał znać reguły i zasady 
gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszy-
kówkę oraz winien wiedzieć jak prowa-
dzić takie zajęcia, jak zorganizować 
zawody, ilu potrzeba zawodników itd. 
Pamiętam, Ŝe we wakacje zawsze mię-
dzy IV a V klasą odbywał się obóz spor-
towy, na którym kaŜdy z uczniów prze-
chodził naukę pływania i uzyskiwał kar-
tę pływacką. To był obowiązkowy, mie-
sięczny kurs w Wągrowcu. 
Przez cały okres nauki w Kaliszu miesz-
kałam w internacie dla dziewcząt na 
ulicy Kościuszki. W moim pokoju mie-
ściły się cztery łóŜka piętrowe i trzy 
pojedyncze. Stał piec kaflowy, w którym 
uczniowie sami palili, pełniąc dyŜury. 
Były dwie łazienki na wszystkie sale. 
Wodę grzałyśmy w duŜym garnku, rów-
nieŜ pełniąc dyŜury. Co jakiś czas cho-

dziłyśmy do łaźni miejskiej. Nauka wła-
sna odbywała się w izbach lekcyjnych 
pod czujnym okiem starszych uczniów i 
dyŜurującego nauczyciela. Późnym wie-
czorem wracaliśmy do internatu. Opła-
ty za internat były duŜym wyrzeczeniem 
dla moich rodziców. Mimo Ŝe otrzymy-
wałam stypendium, nie wystarczało ono 
na opłacenie internatu. 

Część II 
 

Szkoła w Młodzianowie – pierwszym 
miejscem pracy 

 

W 1960 roku rozpoczęłam pracę w         
7 klasowej Szkole Podstawowej w Mło-
dzianowie. Miałam wówczas 19 lat. W 
pierwszym roku swojej pracy uczyłam w 
klasach łączonych (II i III), a takŜe fizy-
ki, śpiewu i wychowania fizycznego w 
klasach starszych. Szkoła nie posiadała 
własnego budynku. Lekcje odbywały się 
u gospodarzy. Klasy I, II i III uczyły się 
w budynku państwa Eugenii i Stanisła-
wa Kaczmarzyńskich (u których miesz-
kałam przez dwa lata). Ich dom znajdo-
wał się wówczas w miejscowości o na-
zwie Cegielnia Dzierzbocka. U państwa 
Piwowarczuków – klasy IV i V, z kolei u 
państwa Łuczaków VI i VII . Po dwóch 
latach ze względu na lepsze warunki 
lokalowe szkołę od państwa Kaczma-
rzyńskich przeniesiono do państwa Ku-
rzawów. Nauczyciele przechodzili od 
jednego gospodarza do drugiego w cza-
sie przerw. Budynki były od siebie od-
dalone o około 70-150 m . Klasy były 
łączone. Równocześnie na jednej lekcji, 
nauczyciel pracował z dwiema klasami. 
Indywidualne lekcje miała jedynie klasa 
I i to nie wszystkie. Izby w tych mieszka-
niach były ciemne, małe, ogrzewane 
węglowymi piecykami. WyposaŜone 
jedynie w ławki, stół, krzesło i tablicę 
na drewnianym stojaku. Gmina zaopa-
trywała szkołę we węgiel. Gospodarze, 
u których odbywały się lekcje, pełnili 
funkcję woźnych. Nie posiadaliśmy po-
mocy naukowych. Pamiętam, Ŝe była 
jedynie bardzo skromna biblioteka i 
mapa Polski. Jak wspomniałam wcze-
śniej, wykorzystywałam wszelkie mate-
riały, które wykonałam na zajęciach 
technicznych w liceum. Nie było sali 
gimnastycznej ani teŜ boiska. Z posesji 
państwa Kaczmarzyńskich wychodziło 
się prosto na drogę.              cd. str. 12 
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1 Niemiecka Republika Demokratyczna. Nieistniejące juŜ państwo połoŜone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 r. 
na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej. Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990 r., gdy powstałe w jej miejsce 
landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy. 
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Nie było nawet małego placu, który 
mógłby posłuŜyć jako miejsce do gim-
nastyki. Proste ćwiczenia odbywały się 
w izbach. 
Za przyrządy słuŜyły uszyte przez na-
uczycieli i uczniów szarfy oraz worecz-
ki. Ze starszymi uczniami wychodzili-
śmy w teren, o ile była taka moŜliwość, 
o ile pozwalały na to warunki atmosfe-
ryczne. Zimą wychodziliśmy z uczniami 
na sanki. Kiedy rozpoczęłam pracę w 
1960 roku, kierownikiem szkoły była 
Janina Kleśta. Razem ze mną pracowa-
ła teŜ Mieczysława Kończak 
(nauczycielka języka polskiego). Janina 
Kleśta od grudniu 1960 roku przebywa-
ła na urlopie macierzyńskim. W krótkim 
czasie na urlop macierzyński odeszła 
równieŜ Mieczysława Kończak. Pracę 
podjęła wówczas Stanisława Karmelita 
obecnie Kołaczkowska. Pracowała na 
zastępstwie do końca maja roku szkol-
nego – 1960/1961. Klasy nie były licz-
ne. W szkole uczyło się około 60 dzieci z 
Młodzianowa, Miłaczewka, Młynów 
Miłaczewskich, Leśnictwa, Czachulca 
Nowego, Cegielni Dzierzbockiej. 
Uczniowie chodzili do szkoły na pieszo, 
drogami polnymi, lasami, po błocie. 
Kiedy Janina Kleśta przeszła do pracy 
do innej szkoły około 1961 roku, zosta-
łam kierownikiem szkoły. Pracę rozpo-
częła wtedy Stanisława Pogorzelec 
obecnie Bugaj, w krótkim czasie rów-
nieŜ Krystyna RóŜycka z domu Marcin-
kowska ze Siedlisk. Funkcję kierownika 
szkoły pełniłam do końca czerwca 1969 
roku. Po mnie kierownikiem szkoły zo-
stał Kazimierz Jędrych. 
W lipcu 1965 rok odbyła się uroczy-
stość wmurowania Aktu Erekcyjnego 
p o d  b u d o w ę  n o w e j  s z k o ł y - 
„Tysiąclatki”, na którą przybyli m.in.: 
Inspektor Oświaty z Turku – Leon Jach-
nik, przedstawiciele Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Kowalach Pańskich na 
czele z Przewodniczącym Prezydium 
Kazimierzem Piechotą i Członkiem Pre-
zydium Henrykiem Skierą, reprezentant 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Przewodnicząca Komitetu Rodziciel-
skiego – Helena Piwowarczuk. W uro-
czystości licznie uczestniczyło lokalne 
s p o ł e c z e ń s t w o .  W c z e ś n i e j 
„Tysiąclatka” powstała w Dobrej, a 
później w Kowalach KsięŜych i Cise-
wiu. Nazwane zostały „Tysiąclatkami”, 
bowiem były to pomniki Tysiąclecia 
Państwa Polskiego – to znaczy budynki 

szkolne wzniesione w ramach programu 
oświatowego realizowanego w czasie 
jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskie-
go jako forma uczczenia tego jubile-
uszu. Szkoły tysiąclecia budowano ze 
środków budŜetowych i społecznych. 
Odbywały się zbiórki pieniędzy na ten 
cel. Uczestniczyłam w nich. Szkoła po-
wstała na ziemi Władysława Jasiaka i 
Kazimierza Piechoty. W jej budowie 
licznie uczestniczyli mieszkańcy. Przy 
szkole wzniesiono równieŜ budynek, w 
którym mieszkali nauczyciele m.in. pań-
stwo Jędrychowie, pani RóŜycka i pani 
Uznańska. Szkoła została oddana do 
uŜytku we wrześniu 1966 r. Była to juŜ 
szkoła 8-klasowa, bowiem w roku szkol-
nym 1966/67 reforma oświatowa wpro-
wadziła klasę VIII i nowe programy 
kształcenia. Klasy były łączone tylko na 
przedmioty artystyczne i wychowanie 
fizyczne. 
Szkoła została wyposaŜona w pomoce 
naukowe i sprzęt sportowy. Później, w 
związku z likwidacją szkoły w Młodzia-
nowie, zostały one przekazane szkole w 
Kowalach Pańskich. Po pomoce nauko-
we jeździłam do CZS - Centrum Zaopa-
trzenia Szkół w Poznaniu. Pomieszcze-
nia w nowym budynku były jasne, czy-
ste, duŜe. Szkoła posiadała świetlicę. W 
niej odbywały się zajęcia gimnastyczne, 
a takŜe róŜnego rodzaju uroczystości i 
przedstawienia. Była równieŜ kuchnia i 
zaplecze kuchenne. Dzieci korzystały z 
doŜywiania. Wydział oświaty przydzie-
lał nam mleko w proszku, mąkę, oleje. 
Potrawy przygotowywała woźna – He-
lena Jaworska. Pamiętam jak piekła dla 
dzieci racuchy. Posiadaliśmy bibliote-
kę, zaopatrzoną w niezbędne ksiąŜki. 
Wyodrębniono zaplecze na pomoce na-
ukowe, by moŜna je było bezpiecznie 
przechowywać. Na ówczesne czasy wy-
posaŜenie szkoły było bardzo dobre. W 
szkole pracowali wówczas: państwo 
ElŜbieta i Kazimierz Jędrychowie, pani 
Uznańska, pani Krystyna RóŜycka. Na-
uczyciele uczyli róŜnych przedmiotów w 
zaleŜności od zaistniałej potrzeby. Szko-
ła w Młodzianowie istniała do roku 
szkolnego 1991/1992. 
Zimowe podróŜe do Młodzianowa 

 
Po dwóch latach pracy w Młodziano-
wie, zamieszkałam w Siedliskach. Do 
pracy chodziłam pieszo. Drogi były 
błotniste, kłopot był z przejściem. Gdy 
były lepsze warunki dojeŜdŜałam rowe-

rem. Zimą jeździłam saniami. Zawoził i 
przyjeŜdŜał po mnie teść – Franciszek 
Chojnacki, który w latach 1954-1962 
był Przewodniczącym Gromadzkiej Ra-
dy Narodowej w Kowalach Pańskich. 
Gdy nie mógł mnie zawieźć, to zaprzągł 
mi konia i sama jechałam do pracy. 
Gospodarz, u którego znajdowała się 
szkoła, wyprzęgał mi tego konia, a po-
tem na drogę powrotną zaprzęgał. Czę-
sto zabierałam po drodze Krystynę 
Marcinkowską. 
 
Ucząc w Kowalach Pańskich… 

Pracę w Szkole Podstawowej w Kowa-
lach Pańskich rozpoczęłam, na własną 
prośbę, 1 września 1969 roku. Kierow-
nikiem był wówczas Józef Kolenda 
(pełnił tę funkcję od 01.09.1966 do 
31.08.1975 r.). Nauczyciele, którzy pra-
cowali wtedy w tej szkole to: Barbara 
Kolenda, Bronisława i Wacław Szy-
mańscy, Regina Serafińska, Janina i 
Ignacy Kurpikowie, Krystyna Obielak 
(razem ukończyłyśmy 3-letnie zaoczne 
Studium Nauczycielskie w Kaliszu), 
Władysława Bekalarska. Lekcje z 
przedmiotów ogólnych odbywały się na 
parterze i piętrze. Lekcje wychowania 
fizycznego na boisku, a przy złej pogo-
dzie na korytarzu (na piętrze). Gdy roz-
poczęłam pracę to otrzymałam wycho-
wawstwo w klasie VI . Uczniowie tej 
klasy to rocznik 1957. Do dziś pamię-
tam ich imiona i nazwiska. PoniewaŜ 
mieli problemy z matematyką, pomaga-
łam im po skończonych lekcjach. Nie 
było wtedy godzin wyrównawczych. 
Przydzielono mi prowadzenie języka 
rosyjskiego w klasie V, języka polskiego 
w IV oraz plastyki w VIIa i VIII . Po-
nadto prowadziłam lekcje pracy techni-
ki z chłopcami oraz bibliotekę szkolną, 
którą przejęłam po Reginie Serafińskiej. 
Później bibliotekę prowadziłam razem z 
Ewą KałuŜną – obecną dyrektor Zespo-
łu Szkół w Kowalach Pańskich. W cza-
sie, gdy pracowałam w Kowalach Pań-
skich kierownik Józef Kolenda prze-
szedł do pracy do Szkoły Rolniczej w 
Kaczkach Średnich, Wacław Szymański 
do szkoły w Dobrej, a państwo Janina i 
Ignacy Kurpikowie do szkoły w Mala-
nowie. Pracę rozpoczęły z kolei: Kry-
styna Papierkowska, Anna Wodzińska, 
Janina Kleśta. Nowym dyrektorem w 
1975 roku został Eugeniusz Małolepszy, 
który funkcję tę pełnił do 1991 roku   

cd. str .13 
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(wcześniej był dyrektorem szkoły w 
Kowalach KsięŜych). W późniejszym 
czasie do grona pedagogicznego dołą-
czyła Jego Ŝona Jadwiga Małolepsza. 
Z upływem czasu na emeryturę prze-
szły: Barbara Kolenda, Władysława 
Bekalarska, Krystyna Obielak i Janina 
Kleśta. W szkole pracę rozpoczęli nowi 
nauczyciele, były to uczennice naszej 
szkoły, a mianowicie: Halina Kurza-
wa-Piechota – która w 1991 roku zo-
stała kolejnym w historii dyrektorem 
szkoły, funkcję tę pełniła do 2003 roku, 
Magdalena Pietrzak, Ewa Grzybek (z 
domu Kleśta), Anna Kaczmarzyńska (z 
domu Ciołek) ElŜbieta Szymanowska (z 
domu Kleśta), Dorota Stefaniak (z do-
mu Chojnacka), Beata Gibasiewicz (z 
domu Witczak), Joanna Jaros (z domu 
Zasiadczyk), Ewa KałuŜna – jak wspo-
minałam wcześniej, razem ze mną pro-
wadziła bibliotekę, a obecnie jest dy-
rektorem Zespołu Szkół w Kowalach 
Pańskich. Pracowała z nami równieŜ 
Ewa Gradecka – ona nie była uczenni-
cą naszej szkoły. Po moim przejściu na 
emeryturę do grona pedagogicznego 
dołączyła kolejna absolwentka Magda-
lena Wiatrowska (z domu Przybyła) – 
która przejęła funkcję dyrektora Ze-
społu Szkół w 2003 roku. Atmosfera w 
praca była serdeczna. Do dnia dzisiej-
szego spotykam się z wymienionymi 
osobami m.in. na uroczystościach 
szkolnych (spotkania wigilijne, Dzień 
Kobiet, Dzień Nauczyciela). 
Pierwszą klasą jaką mi przydzielono 
(w momencie podjęcia pracy w oddzia-
le I-III) była klasa, do której uczęsz-
czały dzieci z rocznika 1963. Uczniów 
tej klasy pamiętam doskonale, uczyłam 
ich przez dwa lata. Kolejny rocznik, 
który objęłam wychowawstwem to 
1965. Dzieci z tego rocznika naleŜały 
do druŜyny zuchowej. Tak mogłabym 
wymieniać wszystkie klasy, które pro-
wadziłam w oddziale I-III, kończąc na 
Twoim1 roczniku, a więc 1988. Mile 
wspominam wszystkich. Z sentymentem 
powracam do tamtych chwil. Praca 
dała mi duŜo satysfakcji i zadowolenia. 
Od roku szkolnego 1970/71 moja pra-
ca polegała na nauczaniu w klasach      

I-III . Przydzielano mi równieŜ zastęp-
stwa z róŜnych przedmiotów, gdy zaist-
niała taka potrzeba. Ponadto nadal 
prowadziłam bibliotekę. Kiedy do 
szkoły w Dobrej przeniósł się Wacław 
Szymański, wówczas przez 3 lata, aŜ 
do rozpoczęcia pracy przez Halinę 
Kurzawę – Piechotę, uczyłam teŜ che-
mii. 
W roku szkolnym 1979/80 rozpoczęłam 
studia magisterskie na Uniwersytecie 
Wrocławskim, na wydziale filozoficz-
no-historycznym – kierunek pedagogi-
ka - specjalność nauczanie początko-
we. Na zajęcia do Wrocławia dojeŜ-
dŜałam z koleŜankami Jadwigą Glapą 
(koleŜanką z Liceum Pedagogicznego 
w Kaliszu), wcześniej wspomnianą 
przeze mnie Stanisławą Kołaczkow-
ską , Haliną Majdą (nauczycielką 
Szkoły Podstawowej w Kawęczynie). 
Nauka przypadła na okres stanu wo-
jennego. W związku z sytuacją w kraju 
miałyśmy kłopoty i utrudnienia z do-
jazdem na zajęcia. Urząd Gminy wy-
stawił nam zaświadczenia - „kim jeste-
śmy” i „dokąd jedziemy”. Dokumenty 
te okazywałyśmy przy kontroli. Wza-
jemnie się wtedy wspierałyśmy. Razem 
było nam o wiele łatwiej. Razem broni-
łyśmy pracę magisterską. Do dziś re-
gularnie spotykamy się, rozmawiamy, 
wspominamy miniony czas. Mogę po-
wiedzieć, Ŝe jesteśmy serdecznymi 
przyjaciółkami. 
Przygotowywałam równieŜ uczniów do 
róŜnego rodzaju konkursów. Ucznio-
wie chętnie brali w nich udział. Dyplo-
my, które otrzymywali za swoje osią-
gnięcia były dla mnie ogromnym wy-
nagrodzeniem, zapłatą. Do dziś prze-
chowuję owe dyplomy, będące dla 
mnie cenną i wartościową pamiątką. 
Mogę wymienić chociaŜby podzięko-
wanie za przygotowanie druŜyny, zdo-
bywców III miejsca, do finału Woje-
wódzkich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej 
1997/1998 w konkursie 1001 gra; za 
przygotowanie uczniów do rejonowego 
etapu Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego klas III oraz Wojewódzkie-
go Konkursu Recytatorskiego Strzałko-
wo 1998. 

Chciałabym równieŜ wspomnieć, Ŝe w 
latach szkolnych 1984/1985 i 1985/86 
prowadziłam nauczanie indywidualne 
w domu u dwóch uczennic. Prowadzi-
łam teŜ lekcje otwarte dla nauczycieli 
w ramach Zespołu Samokształcenio-
wego. Byłam opiekunem praktykantek 
ze Studium Wychowania Przedszkolne-
go i Nauczania Początkowego z Koni-
na i Ostrowa Wielkopolskiego. Będąc 
nauczycielem jeździłam z dziećmi na 
wycieczki krajoznawcze, a takŜe do 
teatru. 
Miłe wspomnienie, które zapadło w 
mojej pamięci, to moment, kiedy od-
chodziłam na emeryturę. Po Mszy 
Świętej, dziś juŜ Świętej Pamięci 
ksiądz kanonik Jan Ordan podziękował 
mi za wieloletnią pracę i wręczył drob-
ny upominek. 

Minęło wiele lat... 
 
Minęło wiele lat, a ja wciąŜ pamiętam 
serdeczne rozmowy z rodzicami pod-
czas wywiadówek i innych spotkań. 
Gdy rozmawiam ze swoimi byłymi 
uczniami, często słyszę wiele miłych 
słów. Podkreślają oni swoje zadowole-
nie. Mówią o tym, Ŝe czuli, iŜ byłam 
zaangaŜowana i oddana swojej pracy. 
To dla mnie wielki dowód ich wdzięcz-
ności. Jestem zadowolona, Ŝe moja 
praca była dla nich waŜna, do dziś 
czuję satysfakcję. Były teŜ chwile przy-
kre, o nich się nie pamięta... 
Przyjemnie usłyszeć słowa podzięko-
wania, które uczeń kieruje do mnie w 
obecności swojego dziecka. NajwaŜ-
niejsze było dla mnie to, aby nauczyć 
dzieci tak, by z łatwością opanowały 
materiał. Zabiegałam o to, Ŝeby klasa 
była zaprzyjaźnioną grupą, by nie było 
w niej podziałów. Muszę dodać, Ŝe na-
uczanie było zróŜnicowane. Starałam 
się, aby dzieci na róŜnym poziomie 
edukacyjnym mogły tworzyć jednolitą 
grupę. Uczniom, którzy mieli kłopoty z 
nauką, poświęcałam więcej czasu. 
Człowiek wiele serca wkładał w wy-
chowanie dzieci… 

 cd. str. 14 

2 Zwrot „kończąc na Twoim roczniku” tyczy się autora cyklu „Wspomnień blask” Pauliny Woźniak z domu Bocian. Uczęszczała 
ona do klasy, która była ostatnią pod wychowawstwem pani Kazimiery. Bohaterka artykułu na emeryturę przeszła w 1998 r., 
kiedy klasa z rocznika 1988, do której uczęszczała Paulina Woźniak z domu Bocian, otrzymała promocję do klasy IV. 
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Uroczystość wmurowania 
Aktu Erekcyjnego pod budowę 

szkoły „Tysiąclatki” w Młodzianowie. 
Lipiec 1965 r. 

Na zdjęciu Akt Erekcyjny 
(który później został wmurowany        
w północno-zachodni naroŜnik)        
odczytuje Kazimiera Chojnacka, 
obok niej – po Jej lewej stronie 

(w marynarce) stoi Leon Jachnik 
Inspektor Oświaty z Turku, 

dalej: Stanisław Kaczmarzyński- 
sołtys Młodzianowa. 

Z prawej strony zdjęcia: 
Piotr Wieczorek 

(mieszkaniec Młodzianowa, 
przedstawiciel wsi), 

obok stoi Henryk Skiera - 
Członek Prezydium Gromadzkiej Rady 

Narodowej w Kowalach Pańskich. 

 
Górny rząd od lewej: 

nauczycielki 
Kazimiera Chojnacka, 
Mieczysława Kończak 

i Janina Kleśta 
wraz z uczniami 

jednej z klas 
Szkoły Podstawowej 

w Młodzianowie 
w roku szkolnym 

1960/1961. 
 

Lekcje wychowania fizycznego w terenie 
w roku szkolnym 1960/1961 

w Młodzianowie 
 

Z albumu Kazimiery Chojnackiej 
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Stan na dzień 22.12.2016 r.  
Legenda rozkładu jazdy  
S – kursuje w dni nauki szkolnej 
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt   
Aktualne informacje o kursach znajdą Państwo na stronach internetowych przewoźników:MALTRANS,         
ANDREWBus, PKS Konin.                                                                                             Magdalena Krakowiak 

Radni Gminy Kawęczyn w dniu 28 października 2016 r. podjęli uchwały w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości  oraz obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.      
W roku 2017 nastąpił spadek górnych granic stawek w stosunku do roku 2016. Rada Gminy nie moŜe przekroczyć  
ustawowej stawki maksymalnej . Górne granice stawek maksymalnych dotyczące podatku od nieruchomości określa 
minister właściwy do spraw finansów w drodze obwieszczenia z dnia 5 sierpnia 2016 r. Średnia cena skupu Ŝyta  
opublikowana jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 18 października 2016 r. W sto-
sunku do roku ubiegłego Rada Gminy  Kawęczyn obniŜyła stawkę podatku od budynków pozostałych z wysokości 
5,70 zł  do wysokości  5,64 zł. Średnia cena skupu Ŝyta pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym  
wynosi 47 zł. Ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków: JeŜeli 
kwota podatków:  od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo 
w terminie płatności pierwszej raty.  Nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadkach, gdy kwota 
zobowiązania jest niŜsza od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynoszą obecnie 6,20 zł). Pozostałe stawki 
przedstawiają się w następujący sposób:  

cd. str. 16 

Informacja o rozkładzie jazdy prywatnych przewoźników na terenie Gminy Kawęczyn 

Z DO PRZEZ GODZINY ODJAZDU 
Turek Dobra Kowale Pańskie, Ka-

węczyn 
07:40 D, 09:20 D, 11:30 D, 13:30 D, 14:30 D, 15:25 D 

Turek Goszczanów Kaczki Średnie, Ka-
węczyn, Głuchów 

10:30 S, 14:30 S, 15:30 S 

Turek Myszkowice-
śdŜary 

Cisew, Malanów, 
SkarŜyn 

15:30 S 

Turek SkarŜyn Malanów,Miłaczew 13:30 S, 14:30 S, 15:30 S 

Dobra Turek Kawęczyn, 
Kowale Pańskie 

07:20 D, 08:15 D, 10:00 D, 12:15 D, 13:50 D 

Myszkowice- 
śdŜary 

Turek SkarŜyn, Malanów, 
Cisew 

07:05 S 

SkarŜyn Turek Malanów, Cisew 07:15 S, 14:00 S, 15:00 S 

Kaczki Średnie -  
Technikum 

Goszczanów Głuchów, Chocim 10:45 S, 14:40 S, 15:40 S 

Goszczanów Turek Głuchów, Kawęczyn, 
Kaczki Średnie 

06:40 S, 07:30 S, 14:05 S 

Malanów Myszkowice SkarŜyn 15:41 S 

Malanów SkarŜyn Miłaczew 13:46 S, 14:46 S, 15:41 

 Trasy planowane od 02.01.2017 r. 
  

Turek śdŜary Kowale Pańskie, 
Kawęczyn 

14:35S 

śdŜary Turek Kawęczyn, 
Kowale Pańskie 

07:00 S 

Turek Będziechów Malanów, SkarŜyn 13:40 S, 15:40 S 

Będziechów Turek SkarŜyn, 
Malanów 

07:00 S 

STAWKI PODATKU NA 2017 ROK 
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Kinga Jędrzejczak 

L.p. Nazwa podatku 

 Stawki 

maksymal-

ne w roku 

2016 

Stawki 

na rok 

2016 

Stawki 

maksymal-

ne w roku 

2017 

Stawki 

na rok 

2017 

1 Budynki mieszkalne [1m²] 0,75 0,59 0,75 0,59 

2 Budynki na działalność gospodarczą [1m²] 22,86 21,50 22,66 21,50 

3 
Budynki na działalność gospodarczą (obrót materiałem siewnym) 
[1m²] 10,68 10,68 10,59 10,59 

4 Budynki (udzielanie świadczeń zdrowotnych) [1m²] 4,65 4,65 4,61 4,61 

5 Budynki pozostałe [1m²] 7,68 5,70 7,62 5,64 

6 
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej [1m²] 2% 2% 2% 2% 

7 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [1m²] 0,89 0,88 0,89 0,88 

8 
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi [1ha] 4,58 4,58 4,54 4,54 

9 Grunty pozostałe [1m²] 0,47 0,20 0,47 0,20 
10 Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji [1m²] 3,00 3,00 2,98 2,98 

11 Podatek rolny względem ha przeliczeniowych 134,38 117,50 131,10 117,50 

12 Podatek rolny  względem ha fizycznych 268,75 235,00 262,20 235,00 

13 Podatek leśny 42,19 42,19 42,00 42,00 



Gmina Kawęczyn 30 listopada 2016 r. podpisała z za-
stępcą Dyrektora Departamentu WdraŜania Programu Regio-
nalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pt. 
„Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej w 

Gminie Kawęczyn”.  

Wniosek o dofinansowanie został złoŜony 29 marca 
2016 r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, osi priorytetowej 3. Energia, działania 3.2. Po-
prawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków uŜyteczności publicznej, w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Spośród 129 złoŜonych wniosków o dofi-
nansowanie, 97 wniosków przeszło ocenę formalną, dalszą po-
zytywna ocenę merytoryczną uzyskało juŜ tylko 89 wniosków. 
Projekt Gminy Kawęczyn uplasował się na 32 pozycji, spośród 
36 wniosków wybranych do dofinansowania. 
Całkowita wartość projektu: 3 351 003,19zł brutto w tym: 
- kwota dofinansowania w formie refundacji 2 799 775,92 zł 
brutto, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu 
- wkład własny Gm. Kawęczyn kwota 551.227,27 zł brutto. 
 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycz-
nej budynków uŜyteczności publicznej z terenu Gminy Kawę-
czyn poprzez kompleksową modernizację budynków: Urzędu 
Gminy w Kawęczynie, Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie 
oraz  Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich. 

W ramach projektu opracowana została juŜ dokumen-
tacja projektowo-kosztorysowa w tym: proj. budowlany, proj. 
wykonawczy, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar 
robót, STWiOR, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia oraz Studium Wykonalności. W dalszej części w 
ramach robót budowlanych planuje się m. in. wykonać termo-
modernizację w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz 
wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej wraz z robotami 
towarzyszącymi, a ponadto modernizację instalacji c.o. poprzez 
wymianę instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników, zamonto-
waniem termostatów, armatury i przewodów oraz w przypadku 
Urzędu Gminy wpięcie instalacji do istniejącej kotłowni węglo-
wej, budowę instalacji fotowoltaicznej pokrywającej częściowo 
ok 24% zapotrzebowania na energię elektryczną budynku w 
tym montaŜ 28 paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 
44,8m2 o mocy ok 6,28 tys. kWh zlokalizowanych na stropo-
dachu. 

Dla ZS w Kawęczynie planuje się kompleksową mo-
dernizację inst. c.o. w tym przebudowę kotłowni olejowej 
zgodnie z mocą obliczeniową OZC ok 170 kW (c.o.) plus moc 
na c.w.u. ok 35 kW i instalacji c.o. polegającej na zastosowaniu 
niskotemperaturowego kondensacyjnego kotła olejowego i wy-
mianie starej instalacji c.o. na nową dwururową, zamkniętą z 
przepływem wymuszonym pracą pomp obiegowych oraz mon-
taŜ płytowych grzejników wiszących i doposaŜenie ich w za-

wory termostatyczne. Zostanie wykonana równieŜ wymiana 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, budowa instalacji foto-
woltaicznej w tym montaŜ 52 paneli o łącznej powierzchni 91 
m2 o mocy ok 12 tys. kWh. Wymienione będą źródła oświetle-
nia na energooszczędne typu LED, docieplony zostanie dach 
nad bud. głównym szkoły w części nieuŜytkowej oraz stropo-
dach wentylowany nad zapleczem sali gimnastycznej. 

Dla ZS w Kowalach Pańskich zaplanowano w ramach 
robót budowlanych m. in. kompleksową modernizację inst. c.o. 
Wymianie podlegają przewody, grzejniki, rozdzielacze oraz 
armatura wraz z wpięciem do istniejącego sprzęgła hydraulicz-
nego. Wymieniona zostanie część starej stolarki okiennej i 
drzwi zewnętrzne. Zaplanowano budowę instalacji fotowolta-
icznej w tym montaŜ 20 paneli o łącznej powierzchni 32 m2 o 
mocy ok 4,48 tys. kWh oraz wymianę źródła oświetlenia na 
energooszczędne typu LED. Zostanie docieplony dach nad sta-
rym budynkiem oraz stropodach nad kotłownią.  

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza, zredukowana zostanie emisja zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o 
niskiej sprawności energetycznej. Zapotrzebowanie na ciepło 
będzie mniejsze, w wyniku czego nastąpi redukcja gazów z 
procesu spalania do atmosfery. Wykonanie planowanego zakre-
su inwestycji graniczy stratę ciepła wpływając bezpośrednio na 
obniŜenie kosztów ogrzewania tych budynków. Rezultatem 
projektu zgodnie z audytem energetycznym będzie oszczędność 
energii cieplnej o 1735GJ/rok średnio we wszystkich 3 budyn-
kach, co przełoŜy się bezpośrednio na obniŜenie kosztów eks-
ploatacji. Projekt przyczyni się takŜe do oszczędności energii 
elektrycznej o 91,61MWh/rok oraz zmniejszenia zuŜycia ener-
gii pierwotnej w budynkach publicznych o 804953,89KWh/
rok. W wyniku realizacji projektu zmniejszenie zuŜycia energii 
końcowej wyniesie 2064,778GJ/rok, w rezultacie obniŜy się 
emisja gazów cieplarnianych o 213,83 ton ekwiwalentu CO2/
rok. Realizacja projektu skutkować będzie pr. energii elektrycz-
nej z nowo wybudowanej instalacji OZE 22,42 MWhe/rok oraz 
wymiernymi korzyściami ekonomicznymi i finansowymi dla 
gminy, zredukowana zostanie utrata ciepła, podniesiona efek-
tywność cieplna oraz racjonalna gospodarka energii. W szer-
szym ujęciu poprawią się warunki Ŝycia i prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Nastąpi wzrost komfortu uŜytkowania in-
frastruktury oświatowej i poprawi się bezpieczeństwo obywate-
li. Efekty te są długookresowe. Zostaną osiągnięte po upływie 
roku od przeprowadzenia inwestycji i będą utrzymane przez 
kolejne lata funkcjonowania obiektów uŜyteczności publicznej. 

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2017 r. Obec-
nie Gmina Kawęczyn jest na etapie przygotowywania postępo-
wań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowla-
nych.  

Ewelina Buda 
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W 2017 r. rusza kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie,  
budynku Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie oraz budynku Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich 
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Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

p r z y j m u j e  interesantów  
w  kaŜdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  
po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 

W kaŜdy poniedziałek  

w godzinach od 7:30 do 8:30  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler  

pełni dyŜury w siedzibie   

Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 16. 

 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie  

informuje,  Ŝe obiekt  sportowy  

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Kawęczynie  

przez okres zimowy jest nieczynny. 

Urząd Gminy w Kawęczynie,  
62-704 Kawęczyn 

centrala urzędu tel.  63 288 59 10,   
63 288 50 14,  

fax  63 288 59 40 
e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl,  

strona internetowa www.kaweczyn.pl 
czynny w dni robocze od 7.30 do 15.30  

Nowy nr kontaktowy  
Dzielnicowego  

Pawła Strzelczyka 
516-954-034 

INFORMACJA 

Rozwiązanie krzyŜówki świątecznej Informacja U S C w Kawęczynie 

Zgony 

Józef Pakuła  
†††† 

Jerzy Wojciech Gierosz 
†††† 

Redakcja „Kawęczyniaka” nie odpowiada  
za treść ogłoszeń 

Usługi kominiarskie – Józef Tylka 
 

Wykonam wszelkie usługi kominiarskie (konkurencyjne ceny), posiadam 
wieloletnie doświadczenie, niezbędne uprawnienia oraz umiejętności do 
wykonywania takich prac jak: 
1. czyszczenie, sprawdzanie, opiniowanie urządzeń kominowych i kana-
łów, 
2. konserwacja, opiniowanie urządzeń grzewczych, 
3. odbiory przewodów w nowych budynkach, 
4. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych art. 62 prawa bu-
dowlanego, 
5. wydawanie opinii w sprawie odprowadzania spalin z urządzeń gazo-
wych do właściwych przewodów kominowych. 

Za wykonane przeze mnie usługi  
będę stosował konkurencyjne ceny !!! 

 
Józef Tylka - Zakład kominiarski  

Marianów - Kolonia 6, 62-704 Kawęczyn  
Telefon: 609 837 264 

Rozwiązaniem krzyŜówki jubileuszowej z numeru 12/16 „Kawęczyniaka”  
jest hasło: POGODNYCH BIAŁYCH ŚWIĄT 

Spośród nadesłanych 3 odpowiedzi wylosowano dwóch zwycięzców.  
Nagrody ufundował Urząd Gminy w Kawęczynie (nagrody ksiąŜkowe).  

 
Nagrody otrzymują: 

 
1. Czesław Pol zam. Tokary Pierwsze, 

2. Dagmara Ziętek, zam. Turek. 

Nagrody do odbioru w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kawęczynie  

pokój nr 1, w terminie do 27 stycznia 2016 r. 
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Otwarty Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Kawęczyn 

       10 grudnia 2016 r. odbyła się 
IV Edycja Otwartego Mikołajkowe-
go Turnieju Piłki Siatkowej o pu-
char Wójta Gminy Kawęczyn. Za-
wody rozegrano w sali sportowej 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie. Stawi-
ło się aŜ 7 druŜyn, co stanowi rekord 
tego turnieju. Do rywalizacji przy-
stąpili: MKS Malanów, Gimnazjum 
Kawęczyn, Gimnazjum Kowale 
Pańskie, Jeźdźcy Apokalipsy, Wir-
tualni Dąbie, Ochocki Turek, Stare 
Konie. Jan Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczyn powitał druŜyny, Ŝycząc 
wszystkim dobrej zabawy. Organi-
zatorzy postanowili, Ŝe  turniej bę-
dzie przebiegał w dwóch grupach. 
Przeprowadzono losowanie, w wy-
niku którego wyłoniono dwie grupy. 
Ustalono, Ŝe mecze zostaną rozegra-
ne do uzyskania 20 punktów i do 
osiągniecia wyniku dwóch wygra-
nych setów.W ewentualnym 3 secie 
zawodnicy bedą mu-
sieli uzyskać 15 
punktów. 
Gr. A 
1. MKS Malanów 
2. Gimnazjum Ka-
węczyn 
3. Stare Konie 
 
Gr. B 
1. Ochocki Turek 
2. Jeźdźcy Apoka-
lipsy Kalisz 
3. Gimnazjum Ko-
wale Pańskie 
4. Wirtualni Dąbie 
 
Wyniki Grupy A: 
MKS Malanów – 
Gimnazjum Kawę-
czyn 2:0 (20:4,     
20:5) 
Gimnazjum Kawę-
czyn – Stare Konie 
0:2 (4:20, 11:20) 
MKS Malanów – 
Stare Konie 2:0 
(20:11, 20:11) 

Wynik Grupy B: 
Ochocki Turek – Jeźdźcy Apokalip-
sy Kalisz 2:0 (20:17, 20:17) 
Gimnazjum Kowale P. - Wirtualni 
Dąbie 0:2 (8:20, 15:20) 
Ochocki Turek – Gimnazjum Kowa-
le P. 2:0 (20:5, 20:8) 
Jeźdźcy Apokalipsy Kalisz – Wirtu-
alni Dąbie 0:2 (17:20, 15:20) 
Gimnazjum Kowale P. -  Jeźdźcy 
Apokalipsy Kalisz 0:2 (10:20, 
14:20) 
Ochocki Turek – Wirtualni Dąbie 
2:0 (20:19, 20:14)  
 
Mecz o 3 miejsce 
Wirtualni Dąbie – Stare Konie 2:0 
(20:16, 20:17) 
 
Finał 
Ochocki Turek – MKS Malanów 0:2 
(17:20, 18:20) 
 
 

 Podsumowania turnieju doko-
nali Jan Nowak – Wójt Gminy Ka-
węczyn, Arleta Biegańska – Dyrek-
tor Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Kawęczynie i 
Marcin Mazurek – gminny animator 
sportu. Trzem najlepszym zespołom 
wręczono nagrody rzeczowe i meda-
le. Zwycięzcy  dodatkowo otrzymali 
puchar. Wszystkie druŜyny mogły 
cieszyć się pamiątkowym dyplo-
mem. W turnieju uczestniczyło ok. 
70 osób. Organizatorzy zapraszają 
na piątą, jubileuszową edycję zawo-
dów, która odbędzie się za rok. 

 
Marcin Mazurek 

Zwycięska druŜyna MKS Malanów wraz z Janem Nowakiem – Wójtem Gminy Kawęczyn, Arletą 
Biegańską – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie i Marcinem 

Mazurkiem – gminnym animatorem sportu. 



 

W piątek 25 listopada w Sali 
konferencyjnej Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie odbyło się uro-
czyste podsumowanie XI Konkursu 
na prace popularnonaukowe i ba-
dawcze, dotyczące historii poŜarnic-
twa. Otwarcia uroczystości dokonał 
dyrektor muzeum - dr Tadeusz Sko-
czek, który wraz z Leonardą Bog-
dan - Kierownikiem Działu Progra-
mowo – Szkoleniowego ZG ZOSP 
RP powitał Komisję Historyczną 
oraz uczestników spotkania. W 
skład Komisji konkursowej weszli : 
prof. dr hab. Piotr Matusak 
(przewodniczący), dr GraŜyna Kor-
neć, dr Janusz Gmitruk i Anna Przy-
bylska, która w imieniu jury przed-
stawiła wyniki XI Konkursu. Chwi-
la ta dla Gminy Kawęczyn była 
szczególna, bowiem w gronie wy-
róŜnionych znalazła się monografia 
pt. „90 lat Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Milejowie – rys historycz-
ny” autorstwa Jana Andrzeja Nowa-
ka (Wójta Gminy Kawęczyn) i Bar-
tosza Stachowiaka ( Dyrektora Mu-
zeum Miasta Turku im. Józefa Me-
hoffera). 
Podczas uroczystej gali wiceprze-
wodniczący Komisji Historycznej 
prof. dr hab. Piotr Matusak przed-
stawił działalność Komisji w 2016 
roku i przybliŜył  plany na 2017 rok.   
Profesor docenił pracę pasjonatów  
historii poŜarnictwa, podziękował  
za gromadzenie dokumentów, co 
przyczynia się do ocalenia dziejów  
straŜy poŜarnej. Głos zabrali rów-
nieŜ członkowie Komisji i goście 
m.in.: prof. Władysław Tabasz, mgr 
Anna Przybylska, dr Zdzisław Jan 
Zasada, Zbigniew Todorski, dr Ja-
nusz Gmitruk, dr Marian Zalewski, 
Małgorzata Kiereś. 
 Ciekawym akcentem uroczy-
stości była dyskusja, podczas której 
autorzy prac opowiadali o swoich 
doświadczeniach. Podkreślali oni 
zaangaŜowanie władz samorządo-
wych, zwracali uwagę na społeczną 

aktywność w gromadzeniu materia-
łów, róŜnorodność dziejów w po-
szczególnych regionach kraju, pro-
blem dokumentowania wydarzeń. 
Rozmawiano o ppłk. poŜ. Józefie 
Boguszewskim - współzałoŜycielu 
jedynej w Polsce zakonnej OSP w 

klasztorze Ojców Franciszkanów w 
Niepokalanowie oraz o roli poŜar-
nictwa na terenie polskich wsi i ma-
łych miast. Wysunięte wnioski oraz 
spostrzeŜenia z pewnością będą źró-
dłem wielu ambitnych, ciekawych 
pomysłów, jak równieŜ impulsem 

do wydania kolejnych 
publikacji.  
 Dyrektor mu-
zeum zaprosił uczest-
ników spotkania do 
zwiedzania wystaw: Z 
Orłem Białym przez 
wieki, Godło i herb 
państwa polskiego w 
rozwoju historycznym, 
Polonia Restituta, O 
niepodległości i grani-
ce 1914 – 1921, Pa-
wiak 1835-1944. Uro-
czystą galę zakończył 
wspólny obiad na 
Zamku Królewskim.  

 
 

Monika Jatczak 

WyróŜnienie monografii  „90 lat Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Milejowie–      
rys historyczny” na krajowym konkursie dotyczącym historii poŜarnictwa                                                        

Od lewej Leonarda Bogdan – Kierownik Działu Programowo – Szkoleniowego ZG ZOSP 
RP w Warszawie, prof. Piotr Matusak – Wiceprzewodniczący Komisji Historycznej i prze-
wodniczący jury, Jan Nowak – wyróŜniony, Wójt Gminy Kawęczyn, Marcin Mazurek – 
Sekretarz Zarządu OSP Milejów w latach 2011-2016 i  dr Janusz Gmitruk – członek jury. 


