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KAWĘCZYNIAK 
PISMO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW  GMINY KAWĘCZYN 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 

         Hala Sportowa Zespołu Szkół w Kawęczynie była areną zmagań lokalnych sympaty-
ków tenisa stołowego. W sobotę 28 stycznia 2017 r. do Kawęczyna przybyli zawodniczki i 
zawodnicy z terenu powiatu tureckiego oraz spoza jego granic m.in. z: Starego Miasta koło 
Konina, Sieradza, a takŜe Łodzi, aby walczyć w II Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o 
Puchar Wójta Gminy Kawęczyn. Pierwsza edycja odbyła się rok temu w sali sportowej Ze-
społu Szkół w Kowalach Pańskich. 
 Główne cele turnieju to : zorganizowanie czasu wolnego dla lokalnej społeczności, 
popularyzacja tenisa stołowego na terenie Gminy Kawęczyn i powiatu tureckiego, a takŜe 
propagowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez uprawianie sportu. Organizatorami, podobnie 
jak w roku ubiegłym, byli: Urząd Gminy w Kawęczynie i Zarząd GKS Orzeł Kawęczyn. 
Zawody otworzył Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, który powiedział, Ŝe po sukcesie I 
edycji postanowiono, iŜ turniej będzie cykliczny i zostanie wpisany w kalendarz imprez 
gminnych. Potwierdził to teŜ Edward Krawczyk – Prezes GKS Orzeł Kawęczyn. Kwestie 
techniczne i organizacyjne przedstawił z kolei Marcin Mazurek – gminny animator sportu. 
O 9:00 swoje zmagania rozpoczęli uczennice i uczniowie szkół podstawowych. Dziewczęta 
grały systemem „kaŜdy z kaŜdym”. Do zmagań przystąpiło 5 zawodniczek. W wyniku ry-
walizacji uplasowała się następująca trójka: 
 Kat. wiekowa Szkoły Podstawowe Dziewczęta: 
1. Aleksandra Dębowiecka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej, 
2. Julia Olek – Zespół Szkół w Kawęczynie, 
3. Nikola Maciaszczyk – Zespół Szkół w Kawęczynie. 
Chłopcy (21) grali tak zwanym „systemem rosyjskim”. Podium przedstawia się następująco: 
 Kat. wiekowa Szkoły Podstawowe chłopcy: 
1. Bartosz Kurzawa – Szkoła Podstawowa Turkowice, 
2. Kacper Ogrodowczyk – Szkoła Podstawowa Turkowice, 
3. Piotr Gręda - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej.                                cd. str. 2 
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Druk: Unicorn T&T 

O 12:00 do pojedynków przystąpili 
uczniowie gimnazjum. W tej kategorii 
wiekowej wystąpiło 16 zawodników 
(5 dziewczyn), (11 chłopców).  
PoniŜej najlepsze trójki: 
Kat. wiekowa Szkoły Gimnazjalne 
dziewczęta: 
1. Marta Kowalec – Gimnazjum w 
Słodkowie, 
2. Kamila Kaźmierczak - Gimna-
zjum w Słodkowie, 
3. Justyna Gogolewska - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Dobrej. 
Kat. wiekowa Szkoły Gimnazjalne 
chłopcy: 
1. Filip Dusza – Zespół Szkół w      
Kawęczynie 
2. Jakub Papierski – Zespół Szkół   
w Kawęczynie 
3. Dominik Kwiatkowski – Zespół 
Szkół Szkolno-Przedszkolny w Do-
brej 
 Zmagania dorosłych prz teniso-
wym stole odbyły się po południu. 
Wyodrębniono następujące kategorie: 
do i powyŜej 50 lat. Pasjonaci tego 
sportu rywalizowali ze sobą do go-

dzin wieczornych. Ka-
tegoria do 50 lat skupi-
ła 18 osób. Natomiast 
najstarszych adeptów 
tenisa zameldowało się 
11. Do rywalizacji sta-
nęły równieŜ dwie pa-
nie w kat. do 50 lat. 
Warto odnotować, Ŝe 
najstarszym zawodni-
kiem  turnieju był Sta-
nisław Kuciński. Pan 
Stanisław ma 85 lat i 
aktywnie gra w tenisa 
stołowego od 60 lat, 
jest rodowitym łodzia-
ninem, z zawodu elek-
trykiem. W przeszłości amatorsko 
uprawiał kolarstwo i piłkę noŜną, re-
prezentował takie kluby jak: KS Start 
Łódź i KS Ogniwo Łódź. Pan Stani-
sław, dziękując wszystkim powie-
dział, Ŝe jak tylko zdrowie pozwoli, to 
za rok równieŜ wystartuje w turnieju. 
Wyniki w kategoriach dorosłych:  
Kat. Wiekowa Kobiety do 50 lat: 
1. Monika śurawska – Sieradz, 

2. Katarzyna Poniedziałek – Maria-
nów -Kolonia.  
Kat. wiekowa męŜczyźni do 50 lat: 
1. Wojciech Kaszuba – Stare  
Miasto/k. Konina, 
2. Jakub Karpiński – Dobra, 
3. Dariusz Trzmielewski – Turek. 
Kat. wiekowa męŜczyźni powyŜej 50 
lat: 
1. Andrzej Ratajczyk – Władysła-
wów, 
2. Stanisław Mikosik – Turek, 
3. Krzysztof Matuszak – Turek. 
 Organizatorzy serdecznie dzię-
kują Arlecie Biegańskiej – Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Kawęczynie za 
udostępnienie sali sportowej wraz z 
zapleczem, Zarządowi GKS Orzeł 
Kawęczyn za pomoc w organizacji 
turnieju, a takŜe Środowiskowemu 
Domu Samopomocy w Młodzianowie 
za przygotowanie pysznych kanapek 
na zawody. W turnieju udział wzięło 
ok. 80 osób. Urząd Gminy w Kawę-
czynie z GKS Orzeł Kawęczyn zapra-
szają na kolejną edycję turnieju juŜ za 
rok.                       

     Marcin Mazurek  

 Stanisław Kuciński (w środku) najstarszy zawodnik turnie-
ju, ma 85 lat wraz z Janem Nowakiem -  Wójtem Gminy  
Kawęczyn i Marcinem Mazurkiem -gminnym animatorem 

sportu 

Najlepsi w kategorii wiekowej powyŜej 50 lat, od lewej: Marcin Mazurek - gminny 
animator sportu, Stanisław Mikosik - Turek (II miejsce),Andrzej Ratajczyk - Włady-
sławów ( I miejsce), Krzysztof Matuszak - Turek (III miejsce) 
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XXVI Sesja Rady Gminy Kawęczyn 
Zwołana na dzień 31 stycznia 

2017 r. XXVI Sesja Rady Gminy 
Kawęczyn odbyła się w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Mło-
dzianowie. W spotkaniu uczestniczył 
m.in. kom. Zenon Wieczorek – Ko-
mendant Komisariatu Policji w Do-
brej, któremu oficjalnie pogratulo-
wano wyboru na pełnione stanowi-
sko. Podobne gratulacje złoŜono tak-
Ŝe na ręce Janusza Jurkiewicza – 
Starszego Doradcy Rolnego z Woje-
wódzkiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu z Zespołu Do-
radców w Turku. Janusz Jurkiewicz 
od kilku tygodni współpracuje z rol-
nikami z terenu gminy Kawęczyn. 
Jan Nowak Wójt Gminy wraz z 

Grzegorzem 
Dzikowskim 
Wiceprzewodni-
czącym Rady 
Gminy przeka-
zali obu panom 
listy gratulacyj-
ne. 

Następ-
nie został omó-
wiony temat re-
alizacji załoŜeń 
reformy oświa-
towej na terenie 
gminy Kawęczyn. Radni byli jedno-
myślni i głosowali za zmianami w 
uchwale budŜetowej gminy na 2017 
r. oraz w uchwale w sprawie wyso-

kości opłat za 
korzystanie z 
wychowania 
przedszkolne-
go w prowa-
dzonych 
przez Gminę 
Kawęczyn 
przedszkolu 
publicznym i 
publicznych 
oddziałach 
przedszkol-
nych w szko-
łach podsta-

wowych w czasie przekraczającym 5 
godzin dziennie. Ponadto wyrazili 
zgodę na zbycie nieruchomości po-
łoŜonej w miejscowości Marcjanów 
oraz zatwierdzili Strategie Rozwoju 
Sołectw przedstawione przez Rady 
Sołeckie miejscowości: Będziechów, 
Chocim, Ciemień, Dziewiątka, Głu-
chów, Kawęczyn, Marcjanów, Ma-
rianów-Kolonia, Milejów, Młodzia-
nów, SkarŜyn i śdŜary. Dalej komi-
sje stałe Rady Gminy przedstawiły 
plany pracy na 2017 r., do których 
Rada Gminy nie wniosła uwag. Wójt 
Gminy przedstawił sprawozdanie za 
okres międzysesyjny. 

 
 

Iwona Krajewska 

 Urząd Gminy w Kawęczynie i GKS Orzeł Kawęczyn  

serdecznie zapraszają na:  

XIV Mistrzostwa Gminy Kawęczyn 

w tenisie stołowym  
 

Miejsce: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 
 

Termin: 4 marca 2017 r. (sobota) 

Start rozgrywek: godz.9:00 

 
Szczegółowe informacje: Marcin Mazurek 726 – 460 - 552 

Od lewej: Jan Nowak– Wójt Gminy Kawęczyn, kom. Zenon Wieczo-
rek– Komendant Komisariatu Policji w Dobrej, Grzegorz Dzikowski 
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 

Od lewej: Jan Nowak-Wójt Gminy Kawęczyn, Janusz Jurkiewicz -
Starszy Doradca ODR w Poznaniu Zespół Doradców w Turku,  

Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 
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OGŁOSZENIE 
WÓJT GMINY KAWĘCZYN 

 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  Ŝe  w dniu  24 lutego  2017 r. o  godz.10-tej  w Urzędzie  Gminy  w   Ka-
węczynie   (sala nr 16)   odbędzie   się 
 

            T R Z E C I   P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y 
  ( I przetarg ogłoszony  – 26 sierpnia 2016 r.)   

  ( II przetarg ogłoszony  – 18 listopada 2016 r.) 
na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej numerami ew. działek : 
            203/1     o pow. 0,0736 ha 
            204/10   o pow. 0,0267 ha,       - pow. ogółem  0,1003 ha  
 

przeznaczonej  na cele zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i usługowej nieuciąŜliwej, dla  których 
prowadzone są księgi wieczyste nr  KN1T/00021501/4, KN1T/00024837/9  w Sądzie Rejonowym w Turku  
Wydział  Ksiąg  Wieczystych. 
Cena wywoławcza  :  
14.704,88 zł. /netto/  słownie złotych :czternaście tysięcy siedemset cztery złote   88/100). 
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podat-
ku od towarów i usług.   W/w działki objęte są  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kawęczyn (  w wyniku podziału zostały wydzielone tylko i wyłącznie w celu ich połączenia w jedną nierucho-
mość, przeznaczone na cele zabudowy jw.). 
    Przedmiotowe działki  nie są  obciąŜone  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  rozporzą-
dzaniu  nimi. Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne i prawne. 
Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się  pełnomocnictwem         
w  formie  aktu  notarialnego.  
     Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w  wysokości  10% ceny wywoław-
czej tj. :1.470,00 zł  słownie złotych  / jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 /. 
w  terminie najpóźniej  do  dnia  21 lutego 2017 r. przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  Spółdzielczy             
w  Malanowie  nr  45  8557  0009  0400  0101  2004  0036  przy  czym  wpłata  wadium  nie  powoduje  nalicze-
nia  odsetek  od  zdeponowanej  kwoty.   
Wadium  zwraca  się  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niŜ  przed  upływem  3 dni  od  dnia  odwołania  lub  
zamknięcia  przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  
ceny  nabycia  nieruchomości gruntowej.  
     JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości gruntowej  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do       
zawarcia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  podanych w zawiadomieniu organizator przetargu moŜe odstąpić 
od zawarcia umowy wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi. 
    Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłoŜyć  komisji  przetargowej  dowód  wpłaty  
wadium,  dowód  toŜsamości.  
   Cena nieruchomości  osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niŜ do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. 
  Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu notarialnego  w  całości  ponosi  
nabywca  nieruchomości.  
 Wójt  zastrzega  sobie  prawo  do odwołania  przetargu  z  waŜnych powodów, niezwłocznie podając informację 
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  
     Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
( Dz.U.2014.1490 ). 
    Ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem umieszczone  zostało na stronie  internetowej  Urzędu  Gminy       
w Kawęczynie:  www.bip.kaweczyn.pl , na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie. 
     Szczegółowych informacji o w/w działkach  moŜna  uzyskać w  Urzędzie  Gminy  w Kawęczynie,  pokój        
nr  22  tel.: 63 288 59 32.  

                                                                      /-/ Jan Nowak 
                                                                    Wójt Gminy Kawęczyn 

Kawęczyn, dnia 16.01.2017 r.  
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Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
w 2017 roku na terenie Gminy Kawęczyn  

W dniu 9 stycznia 2017 roku Wójt 
Gminy Kawęczyn ogłosił trzy konkur-
sy ofert dla organizacji pozarządowych 
w następujących zakresach: 
• wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu na 
kwotę 65 000,00 tys. zł, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go na kwotę 25 000,00 tys. zł, 

• nauki, szkolnictwa wyŜszego, 
edukacji, oświaty i wychowania 
na kwotę 3 000,00 tys. zł . 

          Termin składania ofert dla kon-
kursu w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
mija 15 lutego o godzinie 10:00, z ko-
lei na dwa pozostałe 28 lutego 2017 
roku, takŜe o godzinie 10:00.  
            Do konkursu mogą przystąpić 
organizacje pozarządowe oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817 z późn. zm.).  
     
 Aby przystąpić do konkursów nale-
Ŝy spełnić następujące warunki: 
1. złoŜyć lub przesłać oferty do Urzę-
du Gminy w Kawęczynie. Oferta po-
winna być zgodna ze wzorem określo-
nym w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramo-
wego wzoru umowy dotyczącej reali-
zacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zada-
nia (Dz.U.2016 poz. 1300), 
2. do oferty naleŜy dołączyć: oświad-
czenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej w rozumieniu art. 9 usta-
wy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie, potwierdzone kopie 
aktualnych dokumentów dotyczących 
rejestracji (w przypadku składania do-
kumentów wystawionych wcześniej 
niŜ        6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert załącza się 
oświadczenie o aktualnej treści tych 
dokumentów), potwierdzoną za zgod-
ność z oryginałem kopię aktualnego 
statutu. 
 
    Zasady przyznawania dotacji: 
1.  w przypadku braków formalnych 
złoŜonej oferty, komisja konkursowa 
powiadamia oferenta o moŜliwości 
uzupełnienia oferty w ciągu trzech dni 
roboczych. Oferty złoŜone po terminie 
oraz niekompletne, po uwzględnieniu 
wcześniej wspomnianego terminu nie 
będą rozpatrywane, 
2.  złoŜenie oferty nie jest równo-
znaczne z przyznaniem dotacji. 
3. poszczególnym podmiotom moŜe 
być przyznana więcej niŜ jedna dota-

cja. Wysokość przyznanej dotacji mo-
Ŝe być niŜsza, niŜ wnioskowana w 
ofercie. W takim przypadku wniosko-
dawca moŜe przyjąć zmniejszenie 
kosztorysu zadania lub wycofać swoją 
ofertę, 
4. dopuszcza  się  przyznanie  więcej  
niŜ  jednej  dotacji  na  poszczególne  
zadania  w  ramach przydzielonych 
środków, 
5. decyzję o udzieleniu dotacji podej-
muje Wójt Gminy na podstawie opinii 
komisji konkursowej, 
6. skład komisji oraz regulamin
 jej pracy ustala Wójt Gminy w 
drodze zarządzenia, 
7. decyzja Wójta Gminy jest ostatecz-
na, 
8. Wójt Gminy zastrzega moŜliwość 
nierozstrzygnięcia konkursu. 
 

 Termin i warunki realizacji  
zadania: 

1. zadanie winno być wykonane w 
okresie od momentu podpisania umo-
wy do 31.12.2017 r., 
2. zadanie winno być zrealizowane z 
najwyŜszą starannością zgodnie z za-
wartą umową oraz obowiązującymi 
standardami i przepisami w zakresie 
opisanym w ofercie. 

 
Ewa Frątczak 

W dniu 24 stycznia br. w Restauracji Zapiecek w Rzym-
sku odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Kawęczyn. 
Wzięło w nim udział ok. 50 osób. Spotkanie otworzyła i 
jako pierwsza głos zabrała Helena Piaścik, która podzię-
kowała za przyjęcie zaproszenia i powitała wszystkich 
przybyłych gości. W imieniu Samorządu Gminy Kawę-
czyn noworoczne Ŝyczenia złoŜyła Edyta Balcerzak – 
Skarbnik Gminy. Po przemowach wspólnie odśpiewano 
„Cichą Noc”. Ks. Antoni Janicki – proboszcz parafii To-
kary udzielił zgromadzonym BoŜego Błogosławieństwa 
na Nowy 2017 Rok i zaprosił do połamania się opłatkiem. 
Wszyscy Ŝyczyli sobie zdrowia, wielu dobrodziejstw oraz 
nadziei na lepsze jutro. Spotkanie to było równieŜ okazją 
do świętowania jubileuszu 75 urodzin Prezesa Koła Tade-
usza Kustosza. Panu Prezesowi wręczono piękny bukiet 
kwiatów oraz drobny upominek, a takŜe zaśpiewano Mu 
STO LAT !!! Goście mogli ze sobą porozmawiać podczas 
obiadu, po którym zostali poczęstowani słodkościami. Ten 

wspólnie spędzony czas upłynął w radosnej i ciepłej atmosfe-
rze. 

Edyta Balcerzak 

Emeryci podzielili się opłatkiem 
Urodzinowe Ŝyczenia Tadeuszowi Kustoszowi złoŜyła Edyta Balcerzak 
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Zwrot podatku akcyzowego 

Od 01.02.2017 r. rozpoczyna się okres składania 
wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, w drugim okresie rozliczeniowym. 
KaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy uŜywany do produkcji rolnej (1,00 zł 
na 1 litr oleju)  powinien w terminie od 1 lutego 2017 r. do 
28 lutego 2017 r. złoŜyć odpowiedni wniosek do wójta, w 
zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-

wego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.      
(86 litrów na 1 ha uŜytków rolnych) 

 

Wnioski dotyczące gruntów połoŜonych na terenie 
gminy Kawęczyn przyjmowane będą  
w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 
w pok. nr 4 od godz. 8.00 do 15.00 

 

Tomasz Musiałowski 

Nie pal śmieci w domu, to drogo kosztuje! 
Często w okresie jesienno-zimowym 
wiele osób ulega pokusie pozbycia się 
śmieci paląc je w piecach domowych. 
Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić 
na kosztach węgla. Ponadto wydaj-
ność energetyczna odpadów nie jest 
tak wielka, a moŜe stać się przyczyną 
bardzo powaŜnych i „kosztownych" 
kłopotów. 
Spalanie w paleniskach domowych 
jest nieprawidłowym procesem, albo-
wiem odbywa się w zbyt niskiej tem-
peraturze (od 200 do 500 st. C). Spali-
ny powstałe podczas tego procesu są 
nieczyszczone, co skutkuje tym, iŜ 
wydostają się wraz z nimi  szkodliwe 
substancje chemiczne m.in.: dwutle-
nek siarki powietrza (powoduje trud-
ności w oddychaniu), tlenki azotu 
(podraŜniają płuca), tlenek węgla 
(powoduje zatrucia i ma negatywny 
wpływ na centralny układ nerwowy), 

a takŜe rakotwórcze dioksyny  oraz 
furany.  
Zanieczyszczenia w powietrzu wpły-
wają na cały organizm i choć skutki 
ich oddziaływania nie są widoczne 
natychmiast, to gromadzące się toksy-
ny mają znaczący wpływ na zdrowie.  
Szczególnie dzieci naraŜone są na 
choroby związane z układem odde-
chowym i obniŜoną odpornością, któ-
ra objawia się w formie alergii.  
Spalając odpady w domowych pie-
cach przyczyniamy się do pogorsze-
nia stanu technicznego urządzeń i 
przewodów  kominowych. Większość 
odpadów posiada bardzo niską war-
tość energetyczną powodując uszko-
dzenie pieca oraz zagroŜenie poŜaro-
we. Dodatkowo zwiększa się osad 
sadzy smołowej oraz szklistej z do-
mieszkami smołowymi i kwasem 
octowym. Bardzo trudno je usunąć, a 

ich nadmiar moŜe wpływać na zapale-
nie się przewodu kominowego, w 
efekcie przyczyniając się do poŜaru 
domu. Popiół i sadza zalegające w 
przewodach oraz rurkach płomienno-
dymowych znacznie obniŜają wydaj-
ność, jak równieŜ sprawność paleni-
ska. Piece, w których spala się odpa-
dy, mają krótszy czas eksploatacji, a 
ich wymiana wiąŜe się z duŜym wy-
datkiem finansowym, nie licząc kosz-
tów związanych z bardzo często wy-
stępującymi awariami, czy konieczno-
ścią czyszczenia instalacji.  
 
Pamiętajmy, Ŝe paląc odpady,      
szkodzimy przede wszystkim       
sobie, najbliŜszej rodzinie                 
i sąsiadom. 

 
Agnieszka Sasiak 
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• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie przypomina o moŜliwości skorzystania z pomocy 
w formie doŜywiania dzieci w szkole. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS           
w Kawęczynie pok. 19 w Urzędzie Gminy lub telefonicznie - numer 63 2885929. 

 
• Przypomina się wszystkim podatnikom podatku od środków transportowych, Ŝe dnia 15 lutego 2017 r. 

upływa termin złoŜenia deklaracji oraz wpłat na w/w podatek. 
 
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Turku zawiadamia, Ŝe z dniem 30 stycznia 2017 r. biuro 

Inspektoratu zostało przeniesione na ul. Komunalną 2 w Turku.  Dotychczasowe numery telefonów ule-
gły zmianie na nowe:                                                       

         Inspektorzy:                      63 280 37 01                                                                                  
         Faks:                               63 280 37 02                                                                       
         Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku: 63 280 37 03 
 
• W 2017 roku zostanie zrealizowana operacja pt. „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Prze-

budowa drogi Kawęczyn - Ciemień. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki”. Dnia 22 sierpnia 
2016 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie 
energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja w całości stanowi jeden 
ciąg drogi publicznej nr 649531P na dł. 1.761 mb. Głównym celem operacji jest skrócenie dojazdu z miej-
scowości Dzierzbotki do Zespołu Szkół w Kawęczynie, Urzędu Gminy w Kawęczynie o 1,540 km. Gmina 
Kawęczyn uzyskała dofinansowanie w kwocie: 449.059,00 zł brutto. Aktualnie trwa procedura przetargo-
wa. 

 

• W 2017 roku rusza kompleksowa termomodernizacja budynków: Urzędu Gminy w Kawęczynie, Zespołu 
Szkół im. MSC w Kawęczynie oraz Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich. Dnia 30 listopada 2016 r. zosta-
ła podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności        
publicznej w Gminie Kawęczyn” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
osi priorytetowej 3. Energia, działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków uŜyteczności 
publicznej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina 
Kawęczyn uzyskała dofinansowanie w kwocie: 2.799.775,92 zł brutto, co stanowi 85%wydatków kwalifi-
kowanych projektu. Obecnie Gmina Kawęczyn jest na etapie przygotowywania postępowań przetargo-
wych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

 

• W listopadzie 2016 r. Gmina Kawęczyn złoŜyła wniosek o przyznanie pomocy pn. „Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn” na operację typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędza-
nie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioskowana kwota 
dotacji 1.501.346,00 zł dla dwóch etapów, łącznie ok. 129 przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktual-
nie wniosek przeszedł ocenę formalną i podlegał będzie ocenie merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego. 

• Od stycznia bieŜącego roku opracowywana jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon 
Dróg w Kole dokumentacja techniczna na budowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyŜowania drogi po-
wiatowej nr 4496 P i drogi gminnej nr 649536 P z drogą wojewódzką nr 471 w Tokarach Pierwszych do 
skrzyŜowania drogi powiatowej nr 4491 P z drogą wojewódzką nr 471 w Głuchowie.  Zakończenie prac 
projektowych zaplanowano na koniec II kwartału bieŜącego roku. Dzięki pomocy Radnej Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego p. Annie Majdzie oraz staraniom samorządu Gminy Kawęczyn od roku 2009 
jest realna szansa na powstanie tak potrzebnej inwestycji  w naszej gminie, przede wszystkim ze względu 
na bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów.  

KOMUNIKATY 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

O kowalu z Nowego Światu 
Wieś w dawnych czasach wykazywała 
się duŜą samowystarczalnością dzięki 
własnym rzemieślnikom i dziś juŜ nie 
wykorzystywanym umiejętnościom. 
Wspólnoty wiejskie potrafiły budować 
budynki z łatwo dostępnych, natural-
nych i tanich materiałów, produkować i 
przetwarzać Ŝywność, wyrabiać narzę-
dzia i sprzęty gospodarskie, odzieŜ i 

większość 
przedmiotów 
codziennego 
uŜytku. Nie-
bagatelne 
znaczenie dla 
stopnia nieza-
leŜności wsi 
mieli kowale. 
O jednym z 
takich rze-
mieślników, 
nieŜyjącym 
juŜ Józefie 
Frątczaku z 
Nowego 
Światu, opo-

wiedział mi jego syn, równieŜ Józef - 
długoletni sołtys tej miejscowości. Z 
treści relacji mogłem się dowiedzieć jak 
wyglądało Ŝycie i praca kowala. Jej bo-
hater urodził się 24 października 1894 
roku w osadzie Czerkucin koło Przespo-
lewa, natomiast zmarł 28.12.1981 r. 
Rzemiosła uczył się w Turku na ul. Do-
brskiej u mistrza - kowala J. Kostrzyń-
skiego. 31 grudnia 1914 roku Urząd 
Starszych Zgromadzenia Kowali miasta 
Turku wydał mu zaświadczenie czelad-
nika, a 27 grudnia 1921 roku wyzwolił 
go na mistrza. Po zakończeniu nauki 
młody rzemieślnik wyjechał do Kutna, 
gdzie pracował dość krótko. Następnie 
przeniósł się do Sochaczewa, a później 
do Uniejowa, gdzie znalazł zatrudnienie 
na dłuŜej w odlewni u mechanika - 
Wańki. Razem zajmowali się między 

innymi maszynami parowymi /
lokomobilami/ w majątkach Dobrów i 
Dominikowice. W tym okresie Frątczak 
bardzo udoskonalił swoje umiejętności i 
poszerzył je o odlewnictwo metali kolo-
rowych. Gdy zakończył naukę i wrócił 
do domu, na rodzinnym placu zbudował 
własną kuźnię z drewna topolowego. 
Dach był kryty dachówką, a klepisko 
wykonane z gliny. Narzędzia kowalskie 
kupiła mu matka za pieniądze uzyskane 
ze sprzedaŜy krowy. 1 lutego 1926 roku 
Józef zawarł związek małŜeński z Józefą 
Kuchtą z Nowego Światu. Po ślubie 
osiedlił się w tej wsi i przeniósł tu swoją 
kuźnię. Na Nowym Świecie mieszkał, 
prowadził gospodarstwo rolne i zajmo-
wał się kowalstwem do wybuchu II woj-
ny światowej we wrześniu 1939 r. W 
okresie okupacji na polecenie Niemców 
jego gospodarstwo przejął Jan Suchor-
ski, a Frątczaka wysiedlono na Siewie-
ruszki, gdzie pracował przymusowo u 
Niemca - Bussego. Budynek kuźni rów-
nieŜ został tam przeniesiony, gdzie stał 
do zakończenia wojny. Po wyzwoleniu 
Józef z powrotem przeniósł swój warsz-
tat pracy na Nowy Świat, gdzie dotrwał 
do czasów obecnych. Obiekt był wyko-
rzystywany do lat 80-tych XX w. Syn 
Józef doskonale pamięta czym zajmował 
się jego ojciec, choćby dlatego Ŝe często 
musiał mu pomagać. Frątczak wykony-
wał metalowe elementy konstrukcji bry-
czek /krańce, resory i okucia/ oraz wo-
zów. Współpracował ze stelmachem ze 
SkarŜyna - Adamem Aleksandrem, który 
wykonywał elementy drewniane i koła 
do bryczek oraz wozów: „dróŜniaków” 
czy „koleiniaków”. Po zmontowaniu 
bryczki naleŜało ją zaprowadzić do Tur-
ku, do lakierowania. Józef jechał do la-
kiernika przez Młodzianów, Kowale 
KsięŜe i Turkowice, aby nie zabrudzić 
elementów drewnianych. Trakt z Kawę-
czyna do Turku się do tego nie nadawał, 

bo był błotnisty. Budowa jednej bryczki 
trwała około trzech miesięcy. Jeden z 
takich pojazdów zamówił u Frątczaka 
budowniczy kościoła w Przespolewie –  
ks. Stanisław Mrozowski. Kowal wyko-
nywał teŜ drobniejsze usługi, remonto-
wał kieraty, w których wymieniał wła-
snoręcznie wykonane panwie /łoŜyska 
ślizgowe/ i ustawiał koła zębate po wy-
mianie drewnianych podstaw. Naprawiał 
maszyny do młócenia zboŜa i sieczkar-
nie oraz drobne narzędzia /
odpuszczanie, klepanie i hartowanie kos, 
siekier czy lemieszy/. Józef Frątczak był 
równieŜ uzdolniony muzycznie. Grywał 
na harmonii oraz skrzypcach. W dawnej 
wsi, jeszcze przed rewolucją przemysło-
wą, kaŜdy przedmiot ze stali wychodził 
spod ręki kowala, od pługa przez zamek 
z kluczem, do zwykłego zawiasu i pod-
kowy. Praca kowala i jego umiejętności 
były niezbędne do funkcjonowania spo-
łeczności wiejskich. Jak twierdzi sołtys 
Józef Frątczak takich rzemieślników na 
terenie obecnej gminy Kawęczyn było 
duŜo.  
 Do dnia dzisiejszego zachowało się 
jeszcze kilka starych kuźni w naszej 
gminie, które są niemą pamiątką po nie-
gdyś pręŜnie rozwijającym się rzemio-
śle. Choć w czasach obecnych istnieją 
nadal zakłady kowalstwa artystycznego, 
to z reguły nie wiele mają wspólnego z 
dawnym rzemiosłem. Kowadła zastąpiły 
prasy, młotki - młoty mechaniczne, mie-
chy kowalskie - wentylatory, kotliny - 
spawarki i piece indukcyjne, a siłę mię-
śni - prąd elektryczny. PróŜno tam szu-
kać magii, która zmieniała kęs Ŝelaza w 
przedmiot uŜytkowy, w kolorowej aurze 
rozŜarzonego metalu i przy harmonij-
nym rytmie uderzających o kowadło 
młotków. 

Sylwester Dzikowski 
cd. str.19-20 

 

Źródło: 
Relacja Józefa Frątczaka z Nowego Światu z dn. 31.01.2016 r. 
Akt urodzenia nr 91/1894 z księgi chrztów parafii Przespolew z lat 1885-96 
Zaświadczenie czeladnika z 31 grudnia 1914 roku. Dokument z archiwum Józefa Frątczaka 
Zaświadczenie mistrza z 27 grudnia 1921 roku. Dokument z archiwum Józefa Frątczaka 

20-letni Józef Frątczak 
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Współcześnie, człowiek ma dostęp 
do wszelakich dóbr, Ŝyje w świecie 
zdominowanym przez technologię, 
w świecie, odbiegającym od tego, w 
którym wychowywali się nasi dziad-
kowie, pradziadkowie. Śladem prze-
szłości są wspomnienia bliskich, 
które naleŜy pielęgnować i doce-
niać. Przeszłości winniśmy szacu-
nek. 

KaŜdy kolejny wywiad wnosi w 
moje Ŝycie niezwykle odmienne, ale 
jakŜe bogate doświadczenia. Tym 
razem stałam z boku, przysłuchiwa-
łam się rozmowie babci i wnuczki. 
Bohaterka cyklu „Wspomnień 
blask” Władysława Dzikowska, 
opowiadała swojej wnuczce- Karoli-
nie Ogłazie o dzieciństwie, młodo-
ści, wojnie, ówczesnych obyczajach 
i zmaganiach z biedą. Była to pięk-
na, wzruszająca rozmowa dwóch 
pokoleń. 

Władys ława 
D z i k o w s k a 
urodziła się 6 
czerwca 1924 
roku w Małgo-
wie. Córka An-
toniny i Szcze-
pana Karpiń-
skich. W cza-
sie wojny, w 
roku 1942, ma-
jąc 18 lat, wy-
jechała do Nie-

miec. Do Polski wróciła w 1946 ro-
ku. W dzieciństwie i młodości pra-
cowała w gospodarstwie rolnym, 
pomagając swoim rodzicom. W 
okolicy słynie z tego, iŜ przez około 
85 lat robiła na drutach. Pani Wła-
dysława to pracowita gospodyni do-
mowa, która oddała się wychowaniu 
dzieci oraz prowadzeniu gospodar-
stwa domowego. W młodości ak-

tywna członkini Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach. 

„Lalki sama sobie szyłam...” 
 
Urodziłam się w 6 czerwca 1924 roku 
w Małgowie. Rodzice posiadali 2 hek-
tary ziemi, małe gospodarstwo rolne. 
Miałam dwie starsze siostry, Reginę 
oraz Helenę. Rodzice jak się pobrali 
wyjeŜdŜali za granicę za chlebem – do 
Francji i Niemiec. Pracowali tam u 
bogatych rolników. Zostawiali nas 
wówczas z babcią. To były takie czasy 
– bardzo ubogie. Jako mała dziew-
czynka pasłam krowę na łące. Pamię-
tam, Ŝe pilnując tej krowy, bawiłam 
się lalkami. Lalki sama sobie szyłam, 
juŜ wtedy potrafiłam szydełkować. 
Latem z dziećmi bawiliśmy się w cho-
wanego. Zimą chodziliśmy na sa-
dzawkę1 - lodowisko. Po tym lodzie 
ślizgaliśmy się na boso, zdejmowali-
śmy „trepki”2, by rodzice nie krzycze-
li, by ich nie zniszczyć. Tak wtedy spę-
dzało się dzieciństwo, rozrywek nie 
było Ŝadnych. Do szkoły chodziłam na 
pieszo, po śniegu, po lodzie, w tych 
drewnianych „trepkach”. Obuwia 
skórzanego w ogóle się nie znało. Oj-
ciec nam te buty robił – obijał skórką 
na drewnie. Szkoła oddalona była o   
3 km, znajdowała się w miejscowości 
Będziechów. Był to budynek z cegły. 
Posiadał dwie duŜe izby lekcyjne, 
mieściły się w nich piece kaflowe. Po-
nadto w szkole mieszkali nauczyciele. 
Wówczas edukacja polegała na tym, 
iŜ uczniowie uczęszczali do szkoły aŜ 
do ukończenia 4 klasy, z tym, Ŝe ist-
niała równieŜ moŜliwość kontynuowa-
nia nauki i ukończenia 7 klas – czyli 
do ostatniej klasy naleŜało uczęszczać 
jeszcze 3 lata. Uczyliśmy się języka 
polskiego, matematyki, rachunków. Ja 
chodziłam do szkoły 7 lat. Panowała 
wtedy duŜa bieda. Rano przed wyj-
ściem do szkoły zjadało się jedynie 
coś mlecznego, musiało to wystarczyć 
do południa. Tylko jedna uczennica – 

córka najbogatszego gospodarza 
przynosiła do szkoły chleb, aby zjeść 
coś na przerwie. Pozostałe dzieci 
przez wszystkie godziny lekcyjne nic 
nie jadły. Dziewczynka ta, dzieliła się 
z nami tym chlebem. Szkołę ukończy-
łam przed wojną, miałam wtedy 14 
lat. Pamiętam, Ŝe nauczyciele nie byli 
źli. Negatywnie zapadł w mojej pa-
mięci jedynie nauczyciel, który był 
bardzo nerwowy i często nas karał. 
Wcześniej przed nim pracowało mał-
Ŝeństwo. Niestety nie pamiętam ich 
nazwiska. 
 

Siedzieliśmy na polanie,  
kiedy rozpoczęła się wojna... 

 
Po zakończeniu szkoły, pomagałam 
rodzicom w gospodarstwie. Wojna 
rozpoczęła się, kiedy miałam 15 lat. 
Doskonale pamiętam ten dzień. Mieli-
śmy wówczas w Strzałkowie zbiórkę 
chóru z organistą, który uczył nas 
dziewczęta śpiewu. Siedziałyśmy 
wszystkie na polanie, gdy na niebie 
dostrzegłyśmy niemieckie samoloty. 
Ludzie wychodzili z domów i krzyczeli 
„wojna, wojna, wojna”. Te samoloty 
były juŜ dla nas zapowiedzią tego, co 
miało nadejść. Nasza rzeczywistość 
została opanowana przez Niemców, 
wojsko i strach. Ludzie tak bardzo się 
bali, Ŝe chcieli gdzieś uciekać. U nas 
np. schroniła się rodzina z Kalisza. 
Pamiętam moment, kiedy Niemcy 
wkroczyli do naszej wsi. Widziałam 
jak drogą jechały ogromne czołgi i 
samochody. Z moją kuzynką z Kalisza 
przez okno patrzyłyśmy na maszerują-
ce wojsko, a ojciec młócił cepami 
zboŜe w stodole.        

 
   cd. str. 10 

 

Wspomnień blask 

1 Wypełnione wodą niewielkie zagłębienie wykopane w gruncie, utworzone w rezultacie konkretnego zapotrzebowania społecznego 
lub gospodarczego na retencję wód stojących. 
2 Dawne określenie buta z drewnianą podeszwą. 
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Jeden z Niemców zauwaŜył nas i bar-
dzo się zdenerwował. Wymierzył swój 
karabin prosto w ojca i powiedział 
„oknem wyglądacie, a do nas strzela-
cie”. Tata odpowiedział mu po nie-
miecku. Języka nauczył się, kiedy wy-
jeŜdŜał przed wojną do Niemiec. To 
go ocaliło, bo Niemiec słysząc ojczy-
sty język, opuścił karabin. 
    Wszyscy baliśmy się łapanek. 
Niemcy przychodzili do domu i zabie-
rali ludzi. Gdy przyszli do nas, leŜa-
łam chora w łóŜku. Dwóch Niemców 
stanęło w drzwiach, spojrzeli na mnie 
i wyszli. Chorych bowiem nie zabie-
rali. Łapanki stały się codziennością. 
Niemcy przychodzili nawet do kościo-
ła. Szczególnie w mojej pamięci zapi-
sała się niedziela, kiedy uczestnicząc 
w porannej Mszy Świętej, do kościoła 
weszło dwóch gestapowców. Wśród 
zebranych ludzi zapanowała panika. 
Niektórzy uciekli przez drzwi, znajdu-
jące się z przodu świątyni.                           
Mi równieŜ udało się uciec. Lęk był 
niewiarygodnie duŜy. Nigdy nie zapo-
mnę tego strachu. Aby uniknąć wy-
wiezienia musiałam się ukrywać, no-
cować poza domem. Siostra Regina 
przed wojną wyjechała do Francji, 
stamtąd przeniosła się do Niemiec. W 
obawie przed łapankami, przed wy-
wozem w nieznane, siostra ściągnęła 
mnie i moją serdeczną przyjaciółkę 
Wandę do Niemiec. Aby dostać się do 
Niemiec, sąsiad zawiózł nas wozem 
na pociąg do Kalisza, skąd wyruszy-
łyśmy do małej miejscowości nieopo-
dal miasta Putlitz w Brandenburgii3 

Miłam wówczas 18 lat. Zamieszkałam 
w tej samej wsi co siostra, ale u inne-
go baora4. Gospodyni mówiła do 
mnie „Wacia”, nie potrafiła wymó-
wić „ł”. Jej mąŜ był na wojnie. Mieli 
córkę w wieku 7 lat. Gospodarstwo 
prowadziło dwóch robotników. Moim 
zadaniem było dojenie krów. Nie 
umiałam tego robić, więc uczyli mnie. 
Ponadto sprzątałam w domu i chodzi-
łam pracować w pole. Niemka, u któ-
rej mieszkałam nie była dla mnie zła. 
Nie przyjaźniła się ze mną, ale teŜ nie 
dokuczała mi. Jej dom był duŜy. Poło-

wę zajmowała teściowa. Dostałam 
swój pokój. Jedzenie było bardzo 
skromne. Np. na śniadania jadaliśmy 
chleb z marmoladą, pamiętam jej 
kwaśny smak. Podczas mojego poby-
tu w Niemczech, rodzice zostali wy-
siedleni ze swojego gospodarstwa. 
Niemcy wtargnęli do domu o 5 rano i 
kazali im się spakować. Zmuszeni do 
pozostawienia dorobku Ŝycia, wyje-
chali do Niemiec. Zamieszkali u sa-
motnej baorki. Razem z nią prowadzi-
li gospodarstwo. Trafili na dobrą i 
Ŝyczliwą kobietą. Kiedy mama miała 
problemy z woreczkiem Ŝółciowym i 
strasznie cierpiała, ona sprowadziła 
dla niej lekarza. Mieszkając w Niem-
czech nie miałam kontaktu z rodzica-
mi, nie wiedziałam co się z nimi dzie-
je. Nie wiedziałam, Ŝe mieszkają w 
tym samym kraju co ja. Tęsknota była 
tak silna, Ŝe o niczym innym nie ma-
rzyłam, jak o tym, aby jeszcze choć 
raz zobaczyć mamę i tatę. Niczego 
tak nie pragnęłam, jak spotkania z 
nimi. 
 

Zakończenie wojny.  
Euforia nie trwała długo. 

Dzień zakończenia wojny był niezwy-
kle radosny dla Polaków. Rodacy wy-
szli z domów i głośno wiwatowali. 
Euforia nie trwała jednak długo, bo-
wiem rosyjscy Ŝołnierze, którzy wkro-
czyli do wioski, wyrządzili wiele 
krzywdy mieszkańcom. Musieliśmy 
przed nimi uciekać. Ja schroniłam się 
u siostry. Miejscowość, w której 
mieszkali moi rodzice została z kolei 
wyzwolona przez Amerykanów. Ci 
Ŝołnierze byli grzeczni, kulturalni, 
uprzejmi. Ludzie dostawali nawet od 
nich czekolady. Gospodarstwa Niem-
ców, uciekających za Odrę, zasiedlili 
Polacy. Moja siostra równieŜ za-
mieszkała w takim opuszczonym do-
mu. Zostałam razem z nią. Nie wiem 
co się stało z baorką, u której miesz-
kałam, bowiem w obawie przed Ro-
sjanami ukryła się i juŜ jej więcej nie 
spotkałam. 
Po wojnie, rodzice wrócili do Polski, 
do swojego domu w Małgowie. Zasta-

li tam jednak duŜe zniszczenia.           
W Niemczech mieszkałam jeszcze 
przez rok, do Ojczyzny wróciłam w 
1946 roku, mając 21 lat. O tym, Ŝe 
rodzice przeŜyli wojnę dowiedziałam 
się wtedy, kiedy ojciec przyjechał do 
Niemiec. Nie wiem jak udało mu się 
nas odnaleźć. Nie sposób opisać sło-
wami radości na Jego widok. Gdy 
wróciłam do Polski, rodzinna posia-
dłość, dzięki cięŜkiej pracy rodziców, 
była juŜ odnowiona. Z czasem do Oj-
czyzny wróciły równieŜ moje siostry. 
Regina zamieszkała w Orzechowie, a 
potem w Bydgoszczy, z kolei Helena 
w Tychach. Często jeździłam do Regi-
ny i tam poznałam swojego męŜa, 
który był elektromonterem – zajmo-
wał się oświetleniem ulicznym. Kiedy 
zmarł, wróciłam do Małgowa. Rozpo-
częłam wtedy pracę w sklepie che-
micznym w Liskowie. Zaopatrzenie 
było ubogie, nieporównywalne z dzi-
siejszymi czasami. W Tokarach za-
mieszkałam mając około 50 lat. 
 

Jak Ŝyło się dawniej... 
 
Ludzie dawniej byli bardzo wierzący, 
poboŜni. Zajmowali się głównie rol-
nictwem, pracowali w gospodarstwie. 
Kobiety szydełkowały, robiły na dru-
tach. Moja mama hodowała kury, a 
następnie sprzedawała jajka i masło. 
Chodziła pieszo do Kalisza ( ok. 30 
km), aby sprzedać to, co zdołała sa-
ma wyprodukować, wyhodować. Wy-
chodziła o 2 w nocy, by dotrzeć rano 
na rynek. 
Jak juŜ wspominałam wiele razy, Ŝy-
cie w dawnych czasach było bardzo 
ubogie. Ludzie cięŜko pracowali, aby 
móc zjeść skromny posiłek, a takŜe 
ubrać się. Sposobem na zapewnienie 
rodzinie niezbędnego odzienia i mate-
riałów np. na prześcieradła było 
przędzenie lnu. Najbiedniejsi, Ci, co 
posiadali najmniej ziemi – na wiosnę 
siali len, jesienią go zbierali. Wyry-
wało się całą roślinę, z korzeniami,      
a następnie układało się ją w snopki. 
 

cd. str. 11 

3 Jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą jest Poczdam. 
4 Potocznie: bogaty chłop, zwłaszcza w Niemczech, zatrudniający robotników. 



Kolejnym krokiem było otłuczenie i 
wytrząchnięcie nasion, które wyko-
rzystywano do tłoczenia oleju, nie-
zbędnego do przygotowania wielu 
potraw. Potem ten len moczono, aby 
oddzielić włókna od paździerzy, a 
więc od zdrewniałej części łodygi. 
Międliło się go tzw. międlicą oraz 
czesało szczotką z gwoździ. Kobiety, 
wieczorami, przy lampie naftowej, 
przędły len na kołowrotku w nici. Z 
nici wykonywało się płótna (koszule, 
prześcieradła).  
To, co charakterystyczne dla czasów, 
kiedy byłam młodą dziewczyną, to 
między innymi organizowanie tak 
zwanych „pierzoków” czyli spotkań, 
podczas których kobiety darły pierze. 
Bogatsi gospodarze hodowali gęsi, 
dzięki którym zaopatrywali się w duŜe 
ilości pierza. Zapraszali wówczas 
wszystkie kobiety ze wsi, aby pomogły 
w rozdzielaniu piór. Zasiadałyśmy 
wtedy wokół stołu, darłyśmy pierze i 
rozmawiałyśmy o wszystkim. Było 
mnóstwo śmiechu i radości.  
Wieczorem gospodyni częstowała nas 
kolacją. To pierze darłyśmy aŜ do 
północy. Podczas „pierzoku” u pań-
stwa Walczaków, poczęstowano nas 
przepysznym Ŝurem z ziemniakami. 
Do dziś pamiętam jego smak. Ziem-
niaki na wsi kopano „dziabką” – czy-
li taką małą motyką5. Nie było wtedy 
Ŝadnych maszyn. W wykopkach 
uczestniczyli mieszkańcy wsi, poma-
gając sobie wzajemnie.  
Wieczorem, na zakończenie wykop-
ków, organizowano tak zwane 
„pyrczoki” czyli zabawy taneczne, 
podczas których do tańca przygrywa-
ły skrzypce. Muszę zaznaczyć, Ŝe lu-
dzie byli wtedy bardzo wytrwali. Cały 
dzień cięŜko pracowali w polu, po 
czym mieli jeszcze siłę tańczyć i rado-
wać się. Pokolenie to miało w sobie 
duŜo siły, werwy oraz zdrowia. Cho-
rób powaŜnych nie było. Ludzie leczy-
li się domowymi sposobami, ziołami - 
samodzielnie zebranymi. Mimo cięŜ-

kiej pracy, potrafili cieszyć się Ŝy-
ciem, umilając je wspólnymi spotka-
niami, które integrowały, jak równieŜ 
wzmacniały lokalne więzi. MłodzieŜ 
często organizowała potańcówki. 
Określaliśmy je mianem „muzyka”. 
Odbywały się one w niedziele, u osób, 
które posiadały izbę z podłogą. Do 
tańca przygrywały nam, tak jak na 
„pyrczokach” – skrzypce, czasem 
akordeon. Podłoga była luksusem. W 
domach zazwyczaj kładziono glinę. 
We wsi tylko ja i moja koleŜanka ro-
biłyśmy na drutach. JuŜ jako małe 
dziecko potrafiłam szydełkować.  
Wieczorem zasiadałam przy lampie 
naftowej i robiłam swetry, szaliki, 
czapki. Znajomi, rodzina, sąsiedzi 
przynosili mi wełnę, a ja wykonywa-
łam dla nich przeróŜne ubrania. Ro-
bienie na drutach zakończyłam dwa 
lata temu, pragnę jednak zaznaczyć, 
Ŝe zajęcie to towarzyszyło mi około 85 
lat. 
Mając około 50 lat, przeprowadziłam 
się do Tokar. Zostałam wówczas 
członkinią, działającego we wsi Koła 
Gospodyń Wiejskich w Tokarach, któ-
re 3 grudnia 2016 roku obchodziło 
jubileusz 80-lecia istnienia. Z gospo-
dyniami organizowałyśmy spotkania, 
róŜnorodne uroczystości, wycieczki. 
Dbałyśmy o to, aby panie zrzeszone w 
Kole integrowały się, spotykały, 
wspólnie gotowały i troszczyły się o 
tradycję. Prezesem była wtedy Wacła-
wa Wisna. Wspólnie robiłyśmy sałat-
ki, bigosy itp. Miałyśmy swoje naczy-
nia oraz szatkownicę do rozdrabnia-
nia kapusty. Często trzymałyśmy je u 
mnie w stodole, bowiem było najbliŜej 
do remizy. 
Dawniej kupowało się w takich GS6 
sklepach. Pamiętam, jak potrzebowa-
łam kupić kociołek do ziemniaków, to 
musiałam stać w duŜej kolejce. Dziś 
jeździ się na zakupy do miasta. Nie 
było praktycznie nic. Miało się to, co 
się w domu wyhodowało. My z męŜem 
mieliśmy np. folie, w których hodowa-

liśmy pomidory, a potem chryzante-
my. 
Zwyczaje, obyczaje, świętowanie 

Kiedy byłam dzieckiem Święta BoŜe-
go Narodzenia obchodzono niezwykle 
skromnie. Choinkę mieliśmy zawsze 
małą, była to sosna. Nie posiadaliśmy 
bombek, ozdoby wykonywało się wła-
snoręcznie z papierków, zawieszało 
się równieŜ jabłka. Cukierków nie 
znaliśmy. Prezentów nie było. Ze 
świętami kojarzy mi się placek droŜ-
dŜowy, który mama piekła jedynie na 
święta. BoŜe Narodzenie to przede 
wszystkim uroczyste pójście do ko-
ścioła. Religia odgrywała ogromną 
rolę w naszym Ŝyciu. Wielkanocą ma-
lowaliśmy pisanki. Hodowaliśmy ku-
ry, więc jajka zawsze były. Malowali-
śmy je woskiem oraz cebulą. Chodzi-
liśmy święcić pokarm, uczestniczyli-
śmy w rezurekcji. 
Pamiętam swoją Pierwszą Komunię 
Świętą. Sukienkę uszyła mi z rypsu7 
mama. Przez ramię miałam przełoŜo-
ną niebieską, szeroką wstęgę. Tego 
dnia, bez rodziców, ale z innymi 
dziećmi poszłam do kościoła. Jeść nie 
wolno było juŜ od północy. Dopiero 
po przyjęciu sakramentu dostaliśmy 
po bułce i garnuszku kakao. 
Muszę jeszcze wspomnieć o odpu-
stach. W Strzałkowie odpust obcho-
dzono 15 sierpnia. Ludzie przyjeŜdŜa-
li do kościoła wozami. Społeczeństwo 
niezwykle licznie zjeŜdŜało się na te 
odpusty. To była duŜa uroczystość. 
MoŜna było wtedy kupić jabłka, 
gruszki, śliwki, a takŜe gliniane figur-
ki. 
Wesela były skromne. Do jedzenia 
przygotowywano biały barszczyk, 
mięso, placek droŜdŜowy. Odbywały 
się one w domach, na podwórkach. 
Charakterystyczne były „oczepiny”8. 
czyli obrzęd weselny, podczas którego 
nowoŜeńcom zakładano na głowę ta-
kie duŜe, wysokie „czepki”.  

 
cd. str. 12 
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5 Haczka, kopaczka, gracka – narzędzie ręczne słuŜące do spulchniania gleby, kopczykowania roślin, zwalczania chwastów; wykorzy-
stywana głównie w ogrodnictwie i rolnictwie. 
6 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (potocznie: GS) – nazwa spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowych istniejących 
w większości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Utworzone w okresie PRL gminne spółdzielnie miały wówczas praktycznie mono-
pol handlu na wsi. 
7 Tkanina charakteryzująca się duŜą trwałością. 
8 Nazwa pochodzi od czepca, nakrycia głowy, jakie nosiły męŜatki w miejsce panieńskiego wianka. 
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Szczególnie pragnę podziękować Karolinie Ogłazie, która zaangaŜowała się w przeprowadzenie wywia-
du ze swoją babcią Władysławą Dzikowską. 

 
 

 
 
 

 

Trzy pokolenia: 
Władysława Dzikowska 
(pierwsza od prawej) 

z babcią  
Marianną Karpińską 
(siedzi w środku) 
oraz mamą  

Antoniną Karpińską 
(pierwsza od lewej) 

1938 rok 

Władysław Dzikowska 
 z rodzicami: 

Antoniną i Szczepanem 
Karpińskimi 
1938 rok 

„Oczepiny” były symbolicznym 
przejściem ze stanu panieńskiego w 
małŜeński. Śpiewano wówczas ułoŜo-
ne na tę okazję przyśpiewki. Było ich 
bardzo duŜo. Teraz juŜ tego nie ma, 
zanika ta tradycja. 
 

Przeszłość a teraźniejszość 
 

Dawniej ludzie często się widywali. 
Dziś bywa tak, Ŝe sąsiedzi się nie 

znają. Kiedyś było zupełnie inaczej. 
Kobiety mówiły o sobie „kumoszki”, 
ale nie w negatywnym znaczeniu, lecz 
dobrym, określającym osoby, które 
się lubią i przyjaźnią. „Kumoszka” 
oznaczała równieŜ matkę chrzestną w 
stosunku do ojca chrzestnego i do 
rodziców dziecka lub matkę dziecka 
w stosunku do jego rodziców chrzest-
nych. Kiedy byłam młoda, sąsiedzi, 

ludzie we wsi, często podawali sobie 
dzieci do chrztu. Między społeczeń-
stwem była zgoda, o wiele większa 
niŜ dziś. Mieszkańcy schodzili się, 
duŜo rozmawiali, pomagali sobie 
wzajemnie. Nie zazdrościli sobie. 
Mogę powiedzieć, Ŝe ludzie we wsi 
tworzyli rodzinę. Było zupełnie ina-
czej… 
                                 Paulina Woźniak 

Władysława Dzikowska w czasie  
II wojny światowej na terytorium  

Niemiec. 
Na zdjęciu siedzi niemiecka gospodyni 
wraz z córką, u której mieszkała 
 i pracowała Pani Władysława.  

MęŜczyźni na fotografii to robotnicy  
pracujący wraz z Bohaterką artykułu. 

Z  albumu Władysławy Dzikowskiej 
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Szanowni Czytelnicy, 
 

jeśli interesujecie się historią, dziejami naszego regionu oraz losami przodków i chcielibyście podzielić się 
swoimi uwagami, przemyśleniami, a takŜe porozmawiać w gronie osób, które równieŜ pasjonują się tymi za-
gadnieniami to serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się jeśli zawiąŜe się grupa minimum 5 
osób. Mamy nadzieję, Ŝe będzie to ciekawy wstęp do zawiązania się klubu dyskusyjnego lub stowarzyszenia 
miłośników tego, co dawne, minione, ale nadal niezwykle ciekawe i inspirujące. Zgłoszenia przyjmujemy do 
20 lutego 2017 r. Informacje udzielane są w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach 
8.00-15.00. Osobą do kontaktu jest Ewa Frątczak – nr tel. 632885922 

Sylwester Dzikowski 
Ewa Frątczak 

Sympatycy historii i regionu – poznajmy się bliŜej ! 

Wspólnie stwórzmy listę kowali i kuźni – Apel do Czytelników ! 
Szanowny Czytelniku, 
redakcja „Kawęczyniaka” inspirując się artykułem „O kowalu z Nowego Światu” postanowiła odszukać imio-
na i nazwiska wszystkich osób, które na przestrzeni dziejów na terenie Gminy Kawęczyn wykonywały zawód 
kowala. Zwracamy się zatem do Państwa o pomoc w tej sprawie. Uprzejmie prosimy o wszelakie informacje, 
które pozwolą nam stworzyć listę kowali i kuźni, znajdujących się w przeszłości na naszym terenie. Jeśli pa-
miętają Państwo imiona i nazwiska owych rzemieślników i miejsca ich pracy, to serdecznie prosimy o przeka-
zanie tych danych do Urzędu Gminy w Kawęczynie – do Punktu Informacyjnego w godzinach pracy            
7.30-15.30. 
W celu wyjaśnienia wątpliwości pomocą słuŜy Paulina Woźniak – Punkt Informacyjny - pod numerem           
telefonu 632885934. 

W Muzeum ruszyły warsztaty historyczne pn. „Encyklopedia Gminy Kawęczyn” 
W dniu 20 stycznia 2017 roku w Mu-
zeum Miasta Turku im. Józefa Me-
hoffera odbyły się warsztaty pod nazwą 
„Encyklopedia Gminy Kawęczyn”. 
Przeprowadzone zostały przez znanego 
regionalistę, starszego kustosza Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Koninie - 
Jerzego Łojko. Wzięło w nich udział 7 
uczniów gimnazjów z terenu gminy 
Kawęczyn, pasjonatów lokalnej histo-
rii. Celem warsztatów jest zdobycie 

umiejętności pisania i redagowania 
tekstów historycznych. 
W programie spotkań połączonych z 
prezentacjami multimedialnymi poru-
szone zostaną następujące zagadnienia: 
1. stan badań nad dziedzictwem kultu-
rowym Turku i okolic. 2. Źródła publi-
kowane i archiwalne. 3. Źródła histo-
ryczne w zasobach internetowych: Me-
tryka Koronna. 4. Prace nad Encyklo-
pedią historyczną. 5. Projekty haseł 

(miasto, wieś, 
osada, parafia, 
klasztor, szpital, 
klucz dóbr. Zaję-
cia te są znakomi-
tą okazją do zgłę-
bienia wiedzy o 
historii regionu. 
Dają moŜliwość 
zapoznania się z 
materiałami źró-
dłowymi, które na 
co dzień dostępne 
są tylko w Archi-
wach Państwo-
wych. Ponadto 
pozwalają na za-
poznanie się z 

budową słowników historycznych oraz 
z powstawaniem biogramów wybit-
nych postaci historycznych. Ukazują 
moŜliwości pozyskiwania materiałów 
źródłowych na temat regionu w bazach 
internetowych instytucji archiwizują-
cych materiały historyczne. Spotkania 
odbywać się będą cyklicznie (raz        
w miesiącu) do czerwca 2017 roku. 

 
Ewa Frątczak 

Jerzy Łojko  

Uczestnicy warsztatów 
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Z dniem 1 stycznia  2017  r. wchodzi w Ŝycie ustawa z 
dnia 16 grudnia 2016  r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw, która wprowa-
dza  zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2134 z późn. zm.). 
Zgodnie z niniejszą ustawą zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów nie jest wymagane m.in. w przypad-
ku:  
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej; 

- - 

krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o po-
wierzchni do 25 m2;  
- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie 
przekracza: 
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzyste-
go, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów nieuŜytkowanych do uŜytkowania rolniczego. 

 
Agnieszka Sasiak 

Informacja w sprawie wycinki drzew i krzewów 

KĄCIK PRAWNY 

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. aktywizuje społeczność lokalną, promuje gminy członkow-
skie, prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i turystyczną, a takŜe realizuje Lokalną Strategię 
Rozwoju na lata 2016-2023 poprzez dofinansowanie projektów w zakresie: 
• Podejmowania działalności gospodarczej: dofinansowania w kwocie 50 000 zł 
• Rozwijania działalności gospodarczej: do 100 000 zł przy utworzeniu jednego miejsca pracy, 

do 200 000 zł  przy utworzeniu dwóch miejsc pracy, do 300 000 zł przy utworzeniu trzech 
miejsc pracy. Wartość dofinansowania nie moŜe przekroczyć 70%  wartości kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. LGD T.U.R oferuje takŜe dofinansowania w kwocie 25 000 zł bez two-
rzenia miejsca pracy przy poziomie wsparcia 50% wartości kosztów kwalifikowalnych 
(minimalna wartość operacji 50 000 zł). 

• Realizowanie projektów grantowych na rzecz społeczności lokalnej: finansowane będą zadania 
realizowane przez naszych partnerów społecznych, które mają przyczynić się do integracji, ak-
tywizacji i poprawy Ŝycia społeczności lokalnej. Wartość takiego zadania moŜe wynosić mini-
mum 5 000 zł, a maksimum 50 000 zł. Koszty kwalifikowalne finansowane będą w wysokości 
95% wkładu własnego.  

• Podejmowanie i wykonywanie operacji własnych: finansowane będzie wykonanie przedsię-
wzięć zawartych w strategii LGD i przyczyniających się do realizacji celów i wskaźników        
w niej zawartych. Maksymalna kwota wsparcia wynosić będzie 50 000 zł na jedną operację 
własną przy wkładzie własnym w wysokości 10% wartości kosztów kwalifikowalnych.  

 

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędzie się 
 15 lutego o godzinie 10:30 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Kawęczynie. 

 Dalszych informacji udziela Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.,  
ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek  

Tel/fax 63 289 36 57,  kom. 601 614 609 
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Marcin Mazurek i Krzysztof Darul reprezentują 
GKS Orzeł Kawęczyn w Amatorskiej Lidze Te-
nisa Stołowego w Turku. Rozgrywki odbywają 
się co tydzień w Hali Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Turku – organizuje je Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Turku. 
Liga skupia 20 zespołów 2 – osobowych z terenu 
powiatu tureckiego. 
Orzeł dotychczas zgromadził na swoim koncie 27 
punktów, moŜna uznać to za bardzo dobry wy-
nik, bo para Darul/Mazurek zgubiła po drodze 
tylko 3 punkty. Na 10 meczy odniosła 9 zwy-
cięstw  i poniosła 1 poraŜkę.  

                                                    Marcin Mazurek 

Orzeł w Amatorskiej Lidze  
Tenisa Stołowego 

Tabela przedstawiająca rozgrywki Amatorskiej Ligii  
Tenisa Stołowego 

Orzeł wznowił treningi 

GKS Orzeł Kawęczyn 
informuje, Ŝe treningi 
wznowiły sekcje pił-
karskie.  
Zajęcia odbywają się na Sali spor-
towej Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie         w Ka-
węczynie. 
Juniorzy – wtorki i czwartki  
17:30 – 19:00 
Seniorzy – wtorki i czwartki 19-
19:00 – 20:30 
Orlik śak – czwartki 16:00 – 
17:30 
Zajęcia wznawia teŜ najmłodsza 
grupa „orlik – Ŝak”. Pierwszy tre-
ning 16 lutego (czwartek)           
od 16:00 . 
Numery kontaktowe do trenerów 
poszczególnych grup: 
Marcin Mazurek – (orlik - Ŝak)  
726 - 460 - 552 
Konrad Grzelak – (juniorzy)        
721 - 936 - 055 
Michał Szymański - (seniorzy) 
601 - 374 - 642 

 

Marcin Mazurek 
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Z Ŝycia Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie 

Uczestnikom Naszego Domu w dniu 6 grudnia  
2016 r.  towarzyszyła niepewność związana z oczekiwa-
niem na przyjście Świętego Mikołaja. Chyba nikt z nas nie 
był stuprocentowo przekonany o tym, czy w minionym 
roku zachowywał się na tyle grzecznie, by zasłuŜyć na wi-
zytę Świętego. JakŜe wielkie zdziwienie dostrzec moŜna 
było na twarzach podopiecznych ŚDS, gdy w okolicy 13.30 
Nasze progi przekroczył Święty Mikołaj z workiem pre-
zentów, odziany w tradycyjne czerwone szaty.  
KaŜdy kto był obecny podczas tej wizyty otrzymał prezent. 
Aby dostać paczkę naleŜało jednak rozwiązać zagadkę. 
Wszyscy pomyślnie wykonali zadania. Podopieczni byli 
zadowoleni z prezentów. 

Bardzo dziękujemy Mikołajowi, który zaszczycił 
Nas swoją obecnością, za piękne prezenty oraz dobrą zaba-
wę.                                                                 Mariola Czapla 

Wizyta  Świętego Mikołaja 

Spotkanie z Mikołajem 

Spotkanie wigilijne 2016 
W dniu 21.12.2016 r., jak co roku,  w 
Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Młodzianowie odbyła się Wigilia 
BoŜego Narodzenia. Swoją obecno-
ścią zaszczycili Nas Wójt –Jan No-
wak, Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej –Jolanta Krawczyk, Pro-
boszcz Parafii pod wezwaniem Sied-
miu Boleści NMP w Kowalach Pań-
skich – ks. Roman Kowszewicz, 
dr.n.med. Jerzy Olas oraz Radna Gmi-
ny Kawęczyn - Krystyna Brzychcy. 
Przybyli  takŜe członkowie rodzin Na-
szych uczestników oraz osoby samot-
ne. 

Święta to czas  niezwykły – 
czas zadumy, spokoju, radości i cie-
płej atmosfery. 
Spotykamy się wówczas z najbliŜszy-
mi przy wspólnym stole, na którym 
nie moŜe zabraknąć opłatka. Wigilij-
nej kolacji towarzyszy nastrój miłości, 
radości, refleksji. Bywa, Ŝe to jedyny 
momentem, aby spotkać się z rodziną 
i  z ł o Ŝ y ć  Ŝ y c z e n i a . 
Uroczystość rozpoczęła Kierownik 
ŚDS – Teresa Michalska, która powi-
tała przybyłych gości i zaprosiła do 
obejrzenia przedstawienia BoŜonaro-
dzeniowego, przygotowanego przez 
pracowników oraz uczestników, a tak-
Ŝe do wspólnego kolędowania. Po 
spektaklu Kierownik, Wójt Jan No-
wak i Ks. Roman Kowszewicz złoŜyli 
wszystkim Ŝyczenia. Następnie po-

dzieliliśmy się opłatkiem i zasiedli-
śmy do kolacji. Mogliśmy zasmako-
wać tradycyjnych potraw, przygoto-
wanych przez uczestników i pracow-
ników. 
Cyprian Kamil Norwid powiedział: 
„Jest w moim Kraju zwyczaj, Ŝe w 
dzień wigilijny, przy wejściu pierw-
szej gwiazdy wieczornej na niebie, 
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb 
biblijny, najtkliwsze przekazując 
uczucia w tym chlebie”. 
Słowa te potwierdzają, Ŝe moment 
dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą 
okazją do wyraŜenia najgłębiej skry-
tych w sercu uczuć. To właśnie ta 
chwila jest kwintesencją całych świąt 
Narodzenia się BoŜego Dziecięcia.  
Jezus jest wtedy 
wśród nas. 
Spotkanie umila-
ły dźwięki pol-
skich kolęd. 
Wspaniała at-
mosfera sprzyjała 
nawiązywaniu 
ciepłych relacji, a 
smaczne dania 
pozwoliły poczuć 
się jak w rodzin-
nym, przytul-
nym, bezpiecz-
nym domu. RóŜ-
norodność po-
traw była duŜa: 

od aromatycznej zupy grzybowej, 
pysznych pierogów, przez domową 
kapustę z grochem, makiełki, jagły aŜ 
po wyjątkowe śledzie i ryby. Po za-
smakowaniu wigilijnych dań, na stole 
pojawiły się świątecznie pachnące 
ciasta: pierniki oraz makowce. 
Nie zabrakło równieŜ Mikołaja, który 
wszystkim Naszym uczestnikom oraz 
osobom samotnym wręczył prezenty. 
             Tegoroczne spotkanie wigilij-
ne juŜ za nami. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne. Mamy nadzieję, 
Ŝe za rok ponownie spędzimy czas w 
gronie bliskich i przyjaznych osób 
oraz poczujemy wyjątkową atmosferę 
świąt. 

Mariola Czapla 

Uczestnicy przedstawienia jasełkowego 
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Urodziny Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie 

Dnia 2 stycznia w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w Mło-
dzianowie  obchodziliśmy 4 urodziny 
Domu. Z okazji tej uroczystości pra-
cownia kulinarna przygotowała pysz-
ny tort urodzinowy, który pokroiła 
Kierownik Teresa Michalska wraz 
z przebywająca od początku powsta-
nia Domu uczestniczką Teresą Nor-
kiewicz. W czasie spotkania wspomi-
naliśmy naszą działalność. Z wielka 
radością oglądaliśmy zgromadzone 
fotografie, dzięki którym wróciliśmy 
do minionych chwil. Pracownia kom-
puterowa wykonała prezentację mul-
timedialną. Zawierała ona wybrane 
zdjęcia z waŜnych wydarzeń odbywa-
jących się w Naszym Ośrodku, jak 
równieŜ ze wspólnych wycieczek 
krajoznawczych. 

Staramy 
się dbać o Nasz 
Dom, jego wy-
strój i otocze-
nie. DąŜymy do 
podnoszenia 
jakości pracy 
oraz zabiegamy 
o promocje w 
środowisku.  
     Chcemy, by 
jak największa 
liczba osób po-
trzebujących 
mogła z niego 
korzystać. Za-
pewniamy o 
naszej wdzięczności i z całego serca 
dziękujemy!!! Mamy nadzieję, Ŝe 
kolejne lata działalności będą sprzy-

jać dalszemu rozwojowi naszej pla-
cówki. 

Mariola Czapla 

Podsumowano Konkurs Plastyczny 
         W sali posiedzeń Urzędu Gmi-
ny w Kawęczynie 13 stycznia 2017 r. 
Komisja Konkursowa w składzie: 
Alina Bartosik – przewodnicząca ko-
misji, Grzegorz Dzikowski oraz Mo-
nika Jatczak – członkowie komisji, 
oceniła prace nadesłane ze wszyst-
kich szkół z terenu Gminy Kawęczyn 
d o  k o n k u r s u  p l a s t y c z n e g o 
„Zapobiegamy PoŜarom”. Etap 
gminny zorganizował Zarząd Od-
działu Gminnego Ochotniczych Stra-
Ŝy PoŜarnych RP w Kawęczynie. 
 W wyniku obrad wyróŜniono 
następujące prace, które zostały za-
kwalifikowane do etapu powiatowe-
go. 
 Grupa „0” 
1. Julia Grzesiak, „0” A pt. 
„Ratowanie dziecka płonącego z blo-
ku”, SP Tokary Pierwsze 
2. Michał Kujawiński, „0” B pt. 
„StraŜacy zapobiegają poŜarom”, SP 

Tokary Pierwsze 
3. Miłosz Wojtczak, „0” B pt. 
„StraŜak w akcji” „0” B, SP Tokary 
Pierwsze 
 Klasy I – III 
1. Mateusz Gośliński, kl. III, pt. 
„StraŜak w akcji”, SP SkarŜyn 
2. Wiktoria Graczyk, kl. II B, pt. 
„StraŜacy pomagają”, ZS Kowale 
Pańskie 
3. Katarzyna Dewicka, kl. III, pt. 
„Zapobiegamy PoŜarom” ZS Kawę-
czyn 
 Klasy IV – VI 
1. Amanda Dzikowska, kl. V, „PoŜar 
w gospodarstwie”, SP SkarŜyn 
2. Hubert Kurczoba, kl. IV, 
„MłodzieŜ zapobiega poŜarom”, SP 
Tokary Pierwsze 
3. Weronika Wojtczak, kl. VI, „PoŜar 
fabryki”, SP Tokary Pierwsze 
Gimnazjum 
1. Natalia Górska, kl. II, pt. „StraŜak 

w akcji”, ZS Kowale Pańskie 
2. Weronika Osicka, kl. III B, pt. 
„Pamiętaj numery ratunkowe”, ZS 
Kawęczyn 
3. Piotr Stasiak, kl. II, pt. „PoŜar”, ZS 
Kowale Pańskie 
 
 Prace oceniane były wg nastę-
pujących kryteriów: przedstawienie 
tematu, zastosowana technika, wraŜe-
nie artystyczne, estetyka, samodziel-
ność. WyŜej wymienione osoby 
otrzymają upominki i podziękowa-
nia. Zostaną one wręczone podczas 
etapu gminnego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy PoŜarniczej. Kon-
kurs odbędzie się 27 lutego 2017 r. w 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tokarach Pierwszych.  
      
                       
                                 Marcin Mazurek 
  

W dniu 02.01.2017 r. na placu przed Urzędem Gminy w Kawęczynie odbyły się bezpłatne badania mammo-
graficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej 
mammografii opłacanej przez NFZ. Wykonawcą badań był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotwo-
rów w Poznaniu. W tym dniu z badania skorzystało 9 kobiet. 

 
Iwona Krajewska  

Bezpłatna mammografia 

Tort pokroiła Teresa Norkiewicz 



 

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. 

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. 

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 

Helena Maciejak 
†††† 

Jan Kędzierski 
†††† 

Eugeniusz Gruszczyński 
†††† 

Informacja U S C w Kawęczynie 

Zgony 
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Śluby 

Małgorzata Górska 
                          i Marcin Mazurek 

♥♥♥ 

Rozwiązanie krzyŜówki moŜna dostarczyć do Urzędu Gminy                     
w Kawęczynie pokój nr 1 lub przesłać na adres                                     
ugkaweczyn@kaweczyn.pl, podając imię, nazwisko, miejsce zamieszka-
nia, z dopiskiem w temacie „krzyzówka” do 24 lutego 2017 r.  
Do rozlosowania nagrody ksiąŜkowe. 

 Urząd Gminy w Kawęczynie 

i GKS Orzeł Kawęczyn  

serdecznie zapraszają na:  
 

 XIII Gminny Turniej Piłki Siatkowej     
Miejsce: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 

Termin: 11 marca 2017 r. (sobota) 

Start rozgrywek: godz.9:00 
 

Szczegółowe informacje i zapisy:  

Marcin Mazurek 726 – 460 - 552 

 
 

Urząd Gminy w Kawęczynie  

informuje,  Ŝe obiekt  sportowy  

„Moje Boisko – Orlik 2012”  

w Kawęczynie  

przez okres zimowy  

jest nieczynny. 



 Zaświadczenie czeladnika z 31.12.1914 r. 
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 Zaświadczenie mistrza z 27.12.1921 roku 


