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KWIECIEŃ 2017
Apel o wywieszenie flag
w Święta Majowe str. 2.
XXVIII Sesja Rady
Gminy str. 3
Kącik prawny str. 4

NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W KOWALACH PAŃSKICH
serdecznie zapraszają

wszystkich Mieszkańców Gminy Kawęczyn oraz Gości
na uroczyste obchody 226. rocznicy uchwalenia

Nowe projekty w Gminie
Kawęczyn str. 5
Komunikaty str. 6
Kącik historyczny
str. 7-9
Wspomnień blask
str. 9-13
Wykaz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
str. 14
W Marcjanowie świętowali Dzień Kobiet str. 14

które odbędą się 3 maja 2017 roku w Tokarach i Kowalach Pańskich
PROGRAMY UROCZYSTOŚCI:
TOKARY:

godz. 10:45 - zbiórka przy Skwerze 650-lecia Tokar
godz. 11:00 - przemarsz do Kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja
Apostoła w Tokarach; złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na placu
przy kościele i część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
godz. 11:30 - Msza Święta
KOWALE PAŃSKIE:

godz. 11:30 - Msza Święta połączona z częścią artystyczną w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich
ok. godz. 12:30 złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na placu przy
kościele

W Gminie Kawęczyn
zbierano podpisy w spr.
dodatku do emerytur
i rent strażaków str. 15
Turecka Izba Gospodarcza—projekt dla osób
bezrobotnych
str. 15
O nauczaniu języka niemieckiego w Żdżarach
str. 16
Wielkopolska miodem
płynąca– czyli o projekcie w Gimnazjum
w Kowalach Pańskich
str. 17
Informacje sportowe
str. 18-20
Złoty HIT dla Koła
Gminnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Sołtysów w Kawęczynie
str. 19
Zaproszenie na Gminne
Obchody Dnia Strażaka
i Jubileusz 70-lecia OSP
Żdżary str. 20

r.

Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn,
62-704 Kawęczyn, tel. 632885910, fax 632885940,
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl,
redaktor naczelna: Beata Andrzejewska, korekta językowa: Paulina Woźniak,
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’
dostępny jest w placówkach handlowych na terenie Gminy Kawęczyn, w Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl w zakładce Wiadomości.
Druk: Unicorn T&T
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kawęczyn
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
zwiastujących nowe życie, radość oraz nadzieję,
życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i optymizmu na co dzień.
Niechaj będzie to czas zadumy nad życiem, jak również przemijaniem,
a płynące refleksje napełniają siłą,
która pozwala dzielnie kroczyć wybraną ścieżką.
Życzymy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem pokoju
i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja!
/-/ Piotr Gebler
Przewodniczący
Rady Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak
Wójt
Gminy Kawęczyn

XXVIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn
Bezpieczeństwo publiczne i pożarowe
na terenie Gminy Kawęczyn było jednym z tematów XXVIII Sesji Rady
Gminy Kawęczyn, która odbyła się 30
marca w strażnicy OSP w Skarżynie.
Stosowne analizy dotyczące w/w tematów przedstawili: kom. Zenon Wieczorek – Komendant Komisariatu Policji w Dobrej oraz druh Michał Chachuła – Komendant Gminny ZOSP RP
w Kawęczynie. Radni dokonali zmian
w uchwale budżetowej gminy na bieżący rok oraz wyrazili zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu
inwestycyjnego w związku z realizacją zadań w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 400 tys. zł . Byli też za
zaciągnięciem pożyczki w kwocie
449.059,00 zł na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Przebudowa
drogi w miejscowości Kawęczyn –
Dzierzbotki”. Rada Gminy przyjęła
nowy regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kawęczyn oraz dokonała zmiany uchwały
nr X/66/215 z dn. 25.09.2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
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odpadów komunalnych od właścicieli sprawozdanie za miniony rok z realinieruchomości i zagospodarowania zacji rocznego programu współpracy
tych odpadów. Od 1 lipca 2017 r. wła- Gminy z organizacjami pozarządowyściciele nieruchomości segregujący mi. Dzięki pozytywnej decyzji Rady
odpady będą zobowiązani do wydzie- Gminy sołectwo Młodzianów będzie
lenia nowej frakcji odpadów, tj. mogło przejąć od Gminy Kawęczyn
„papieru” i umieszczania jej w niebie- umową użyczenia działkę wraz z buskich workach, a frakcji „tworzywa dynkiem świetlicy na cele statutowe
sztuczne i metale” w workach żółtych. na okres 25 lat. Ostatnią podjętą podZmieni się częstotliwość odbioru nie- czas Sesji uchwałą Radni wyrazili
których frakcji odpadów. Rada Gminy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian
określiła kryteria rekrutacji do klas I prawa samorządowego w Polsce.
szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedIwona Krajewska
szkolnych w szkołach
Edyta Balcerzak - Skarbnik Gminy Kawęczyn
podstawowych. Gmina
przedstawiła
zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Kawęczyn, zgodnie z
decyzją radnych, przejmie od Gminy Turek
zadania polegające na
prowadzeniu dziennego
ośrodka wsparcia dla
osób przewlekle psychicznie chorych. Radni
poparli przedstawiony
przez Wójta Gminy
„Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na rok 2017” oraz
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KĄCIK PRAWNY
Podatek od nieruchomości
Przypomina się o obowiązku składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego tj. zakup nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości,
ukończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynków, ewentualnie części tych budynków.
Złożenia informacji należy dokonywać również w przypadku rozbudowy istniejących już budynków.
Jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku podlegającą opodatkowaniu?
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnię użytkową budynku
lub jego części mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni
klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,2 m
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,4 m, powierzchnię tę
pomija się.
Jolanta Krucka

Azbest
Rada Ministrów uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009 – 2032. Jednym z głównych celów „Programu ………” jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wpisując się w ten cel Gmina Kawęczyn przystąpiła do programu pn.: „Realizacja programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2017”. Środki na finansowanie zadania
pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy oraz Budżetu Powiatu.
W związku z tym informujemy, iż od dnia 20 marca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku można składać wnioski
w sprawie usunięcia azbestu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego w roku 2017. Środki na finansowanie zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy oraz Budżetu Powiatu.
Wnioski mogą składać:
•
osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
•
rolnicy,
•
gminy oraz jednostki organizacyjne powiatu i gmin,
•
parafie posiadające nieruchomość na terenie powiatu tureckiego.
Z pomocy mogą korzystać rolnicy w przypadku, gdy wniosek dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest
z budynków związanych z produkcją rolną w ramach pomocy de minimis. Udzielenie pomocy de minimis nastąpi
na podstawie pisemnej umowy zawartej między powiatem, a wnioskodawcą.
Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych,
a także z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zalegających na terenach posesji.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny:
• złożyć wniosek do Urzędu Gminy,
• posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie gminy,
• w przypadku demontażu azbestu z pokryć dachowych należy przedłożyć potwierdzenie zgłoszenia (lub uzyskać
pozwolenie na budowę, jeśli charakter wykonywanych robót tego wymaga) od Starosty Tureckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat budżetowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli
dotyczy.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Punkcie Informacyjnym
lub w pok. nr 14.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie www.bip.kaweczyn.pl zakładka
Gospodarka Odpadami oraz w Urzędzie Gminy w Punkcie Informacyjnym lub w pok. nr 14.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 14 lub pod numerem telefonu
63 288 59 24.
Agnieszka Sasiak
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Rewitalizacja w Gminie Kawęczyn

Podstawowe
informacje o projekcie
Tytuł projektu: „Przygotowanie
i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.
Czas realizacji:
20.03.2017 r. -30.10.2017 r.
Finansowanie:
Całkowita wartość projektu:
51 200,00 zł, w tym:
· wkład własny gminy: 5903,36 zł,
· kwota dofinansowania: 45296,64 zł
Cel ogólny projektu: Doprowadzenie
do
aktywizacji
społeczeństwa
i likwidacji negatywnych zjawisk,
a co za tym idzie do poprawy stanu
środowiska, infrastruktury technicz-

nej, gospodarczej i przestrzennofunkcjonalnej na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.
Ogólna koncepcja planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych
obejmowała będzie projekty inwestycyjne i społeczne zapewniające
bezpieczeństwo i godne warunki życia oraz przyczyniające się do poprawy infrastruktury technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej, związane z:
- utworzeniem atrakcyjnej oferty rekreacyjnej i wypoczynkowej poprzez
wykorzystanie lokalnych uwarunkowań środowiska;
- przebudową, odnowieniem i remontami infrastruktury technicznej

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
- utworzeniem atrakcyjnej oferty
aktywizującej mieszkańców;
nadaniem
terenom/obiektom
nowych funkcji;
- zwiększeniem aktywności zawodowej, zmniejszeniem bezrobocia,
rozwojem ekonomii społecznej;
- programami integrującymi społeczności lokalne i na rzecz osób wykluczonych społecznie;
- aktywizacją dzieci, młodzieży,
os. starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Ewa Frątczak

Projekt „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020

Projekt „Rozsmakowani w kulturze”
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020”

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu gminy
KAWĘCZYN do udziału w projekcie „Rozsmakowani w kulturze”.
Projekt zmierza do wzrostu uczestnictwa seniorów w lokalnej kulturze, pobudzenia zainteresowań twórczością
kulturalną i nakierowanie na aktywny w niej udział oraz pozyskanie nowych umiejętności. Służy rozwojowi lokalnej
oferty edukacyjno-kulturalnej adresowanej dla przedstawicieli trzeciego wieku.
Proponujemy Państwu udział w warsztatach integracyjno-rozwojowych, wokalnych, umożliwiających rozwinięcie i pozyskanie nowych umiejętności, niezbędnych w przygotowaniu dzieła, którymi będą skomponowane piosenki lokalne i opracowany śpiewnik.
Dodatkowymi zaplanowanymi dla Państwa działaniami jest organizacja zajęć z rękodziełem artystycznym,
spotkań z miejscowymi artystami, organizacja wyjazdów na wydarzenia artystyczne/kulturalne oraz międzypokoleniowych rowerowych rajdów kulturoznawczych. Będziecie mieli Państwo możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym „Podróże z Panem Tadeuszem” w gościnne strony powiatu kościańskiego. Projekt zwieńczy Festiwal Kultury Lokalnej z udziałem mieszkańców gminy i innych zaproszonych gości.
Zapewniamy moc wrażeń i emocji, niezapomniane chwile oraz miło spędzony czas
w dobrym towarzystwie KULTURY.
Z terenu gminy KAWĘCZYN wyłonimy 20-osobowy zespół seniorów.
Zgłoszenie udziału osoby zainteresowanej w zaproponowanych działaniach będzie możliwe poprzez:
- wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku do celów projektu,
- wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia 2017 r.
WAŻNE:
Zgłoszenia na podstawową listę rekrutacyjną będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby
uczestników. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa.
Zachęcamy do kontaktu z opiekunami grupy:
- Ewą Frątczak, tel. 609 83 91 23, 63 288 59 22 e-mail: frotczak@wp.pl
- Jolantą Mazurek, tel. 63 288 79 35, 570 046 575
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KOMUNIKATY
• dot.

Zebrań Gminnej Spółki Wodnej
W dniach 09.03.2017 r. i 10.03.2017 r. odbyły się zebrania obiektowe Gminnej Spółki Wodnej Gminy Kawęczyn.
W pierwszym dniu dla obiektów: Skarżyn, Dzierzbotki- Młodzianów, Wojciechów- Marianów i Marcinów. W drugim dla obiektów: Tokary Głuchów-łąki, Siedliska, Leśnictwo i Kowale Pańskie-Ciemień. W zebraniach udział
wzięli Paweł Jasiak-Kierownik PZSW w Turku, Anna Kuśmierczak–pracownik PZSW, Urszula Begiert –
pracownik UG Kawęczyn oraz Radni Gminy Kawęczyn - członkowie Komisji Rolnictwa. Na poszczególnych
obiektach Paweł Jasiak Kierownik PZSW przedstawił sprawozdanie z zadań rzeczowo- finansowych za rok 2016
oraz przedstawił plan pracy na rok obecny. Ustalono wysokość składki z 1 ha na 2017 r. w następującej wysokości
dla poszczególnych obiektów:
„Skarżyn”
- 24,00 zł
„Dzierzbotki-Młodzianów”
- 24,00 zł
„Wojciechów- Marianów”
- 25,00 zł
„Marcinów”
- 19,00 zł
„ Tokary”
- 25,00 zł
„Głuchów-łąki”
- 40,00 zł
„Siedliska”
- 25,00 zł
„Leśnictwo”
- 26,00 zł
„ Kowale Pańskie-Ciemień”
- 24,00 zł
Na każdym obiekcje zostały przedstawione i podjęte trzy Uchwały:
Uchwała Nr 1. dot. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za 2016 r.
Uchwała Nr 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na 2017 r.
Uchwała Nr 3. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na prace konserwacyjne w 2017 roku.
•

dot. ptasiej grypy

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H 5 i H 7, informujemy, iż niszczycielska siła wirusa przybrała większy rozmiar. W celu ochrony gospodarstw przed wirusem należy
przestrzegać zasad bioasekuracji:
- hodowcy drobiu nie powinni wypuszczać ptaków na wybieg - ptaki powinny pozostawać w budynkach, w których
są utrzymywane;
- nie należy karmić drobiu na zewnątrz budynków;
- należy zaopatrzyć gospodarstwa w maty dezynfekcyjne przed wejściem i wyjściami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób;
- należy stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem myć ręce
wodą z mydłem;
- należy czyścić i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu;
- należy codziennie dokonywać przeglądu stada drobiu;
- należy przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
Na terenie całej Polski właściciele gospodarstw rolnych utrzymujących drób mają obowiązek zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób (za wyjątkiem utrzymywanych w pomieszczeniach).
Nakaz ten wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. Rolnicy, którzy nie
wywiążą się z nakazu zgłoszenia oraz nie będą stosować zasad bioasekuracji mogą zostać ukarani na podstawie
decyzji administracyjnej karą grzywny. Przepisy dotyczą nie tylko dużych ferm, ale i kurników, w których utrzymywany jest drób na własne potrzeby.
• dot.

szkód łowieckich
W związku z interwencjami rolników w sprawie wyrządzonych szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych
informuje się, że zgodnie z art. 46 ustawy Prawa Łowieckiego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do rekompensaty strat powstałych w wyniku wyrządzonych szkód. Zgłoszenie szkody łowieckiej
przez poszkodowanego należy dokonać w formie pisemnej w ciągu trzech dni od jej stwierdzenia do przedstawiciela koła łowieckiego. Druk zgłoszenia szkody można otrzymać w Urzędzie Gminy (Punkt Informacyjny) lub pobrać
ze strony internetowej http://bip.kaweczyn.pl/ -> Druki do pobrania. Koła Łowieckie odpowiadają tylko za szkody
wyrządzone przez zwierzynę łowczą czyli dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Za szkody spowodowane przez zwierzęta chronione np. bobry odpowiada Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Poniżej podajemy namiary telefoniczne do przedstawicieli poszczególnych kół łowieckich:
- Koło Łowieckie nr 29 ”Przepiórka” obwód 379 tel. 721221705 lub 605661685 - miejscowości podlegające:
Dziewiątka, Młodzianów, Nowy Świat, Marcjanów, Wojciechów, Będziechów, Żdżary, Tokary;
- Koło Łowieckie nr 20”Lis” Lisków obwód 378 tel. (62) 7644903 miejscowości: Ciemień, Kawęczyn,
Marianów, Milejów, Głuchów;
- Koło łowieckie nr 26 „Sokół” Dobra obwód 368 tel. 604462851 miejscowości: Chocim.
Sprawy z zakresu łowiectwa w Urzędzie Gminy w Kawęczynie prowadzi Urszula Begiert, pok. nr 14,
tel. 63 2885924.
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KĄCIK HISTORYCZNY
Męczeństwo proboszczów parafii w Głuchowie, Kowalach Pańskich,
Tokarach oraz Przespolewie podczas II wojny światowej
Eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego rozpoczęła się w
chwili napaści hitlerowskich Niemiec
na Polskę 1 września 1939 roku i
trwała aż do końca II wojny światowej. Pierwszych aresztowań księży w
Kraju Warty[1] dokonano w październiku i listopadzie 1939 roku. W samej
diecezji włocławskiej około 100 kapłanów wywieziono do obozów w
Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau.
Kolejne aresztowania miały miejsce w
styczniu i marcu 1940 roku w archidiecezjach: gnieźnieńskiej i poznańskiej. Wysłano wówczas 284 duchownych do Dachau, Buchenwaldu, a także Gusen. W sierpniu 1940 roku pojmano około 200 księży z diecezji
gnieźnieńskiej, poznańskiej, włocławskiej oraz z części warszawskiej i
płockiej. Wywieziono ich do Buchenwaldu i Sachsenhausen. W diecezji
włocławskiej dalszych aresztowań
dokonano w marcu i kwietniu 1941
roku. W dniach 6-7 października tego
samego roku na całym obszarze Kraju
Warty miały miejsce masowe akcje,
mające na celu całkowitą eksterminację duchowieństwa. Internowano około 560 księży w obozie przejściowym
w Konstantynowie, z którego 508 wywieziono do obozu koncentracyjnego
w Dachau.[2]. Wśród represjonowa-

nych księży znaleźli się również
wszyscy proboszczowie parafii z terenu dzisiejszej gminy Kawęczyn.
Do Konzentrationslager Dachau wywieziono młodego i gorliwego księdza
Stanisława Perlińskiego, który w 1938
roku objął parafię w Głuchowie. Udało mu się przetrwać nieludzkie warunki obozowe i przeżyć wojnę[3]. Jak
podaje ks. Franciszek Korszyński „Nawet w czasie głodu względnie
mocny ciałem, a całkowicie mocny
duchem. Był uczynny dla kolegów,
zwłaszcza słabszych, spiesząc im z
pomocą przy pracy na plantacjach i
przy noszeniu kotłów”[4]. Po wojnie
w latach 1946-1949 był proboszczem
parafii św. Bartłomieja w Koninie[5],
później objął między innymi parafię
św. Mikołaja Biskupa w Warcie /lata
1957-1961/[6].
Gdy wybuchła wojna i przybyli Niemcy, proboszcza parafii w Kowalach
Pańskich - Władysława Kochanowskiego usunięto z plebanii. Mieszkał
on w Ciemieniu, gdzie nadal sprawował posługę duszpasterską[7]. Duchowny urodził się 14 marca 1878
roku w Tymienicach (pow. Sieradz).
23 marca 1901 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1901-1902
był prokuratorem w Seminarium Duchownym we Włocławku. Następnie

wikariuszem w parafiach: Radomsko,
Paczesna i Kłobia oraz proboszczem
w parafiach: Wola Wiązowa, Zbrachlin i Grabienice. W 1936 roku objął
parafię w Kowalach Pańskich[8]. Kapłana aresztowano 6 października
1941 roku i uwięziono w obozie przejściowym w Konstantynowie. Stamtąd
30 października 1941 roku został
przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Całkowicie wycieńczonego duchownego przewieziono w tzw. „transporcie inwalidów” do
Hartheim, gdzie 6 maja lub 16 czerwca[9] 1942 roku został zamordowany
w komorze gazowej[10].
Podobny los spotkał proboszcza z Tokar - ks. Leona Kwaśkiewicza, który
urodził się 5 września lub 13 października 1884 roku w Pile (gm. Aleksandrów). Święcenia kapłańskie otrzymał
12 czerwca 1910 roku we Włocławku.
Był wikariuszem w Tuliszkowie i Sulmierzycach. Administrował parafią w
Jaworznie. W czasie wojny polsko–
rosyjskiej w 1920 roku był kapelanem
101 Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Przed przybyciem w 1933 r. do
Tokar, objął probostwo w Wierzchach.
cd. str. 8

[1] Kraj Warty (niem. Wartheland), Okręg Rzeszy Kraj Warty (niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau) – nazwa regionu administracyjnego utworzonego podczas II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę. Obszar
obecnej gminy Kawęczyn wchodził w skład tego okręgu.
[2] B. Brzuszek, Prześladowanie polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego przez niemieckie władze okupacyjne, [w:] Alma Mater
nr 120-121 [dostęp: 23 lutego 2017], http://www2.almamater.uj.edu.pl/120/24.pdf
[3] H. Witczak, Dziedzictwo wieków - z dziejów Gminy Kawęczyn, Kawęczyn-Konin 2010, str. 95.
[4] F. Korszyński, Jasne promienie w Dachau, Poznań-Warszawa 1985, s.203.
[5] Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Koninie [dostęp: 23 lutego 2017], http://www.bartlomiej.konin.pl/pl/109/proboszczowie
[6] Parafia św. Mikołaja Biskupa w Warcie, [w:] Wikipedia [dostęp: 23 lutego 2017], https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%
9Bw._Miko%C5%82aja_Biskupa_w_Warcie
[7] H. Witczak, Dziedzictwo wieków - z dziejów Gminy Kawęczyn, Kawęczyn-Konin 2010, str. 103.
[8] Biała księga, Martyrologium duchowieństwa-Polska XX w. (lata 1914-1989) dane osobowe,[w:] Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie [dostęp: 23 lutego 2017] http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/
POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr1222.htm
[9] J. Czyżewski, Obszar gminy Kawęczyn na przestrzeni wieków, Kawęczyn-Sompolno1993, s.12.
[10] Biała księga, Martyrologium duchowieństwa-Polska XX w. (lata 1914-1989) dane osobowe,[w:] Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie [dostęp: 23 lutego 2017], http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/
POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr1222.htm
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Kapłana aresztowano 6 października
1941 roku i osadzono w obozie w
Konstantynowie. Tego samego dnia
co ksiądz Kochanowski został wysłany do Dachau i w podobnych okolicznościach zamordowano go w komorze
gazowej w Hartheim 18 maja 1942
roku[11].
W KL Dachau zginął również ks. Ludwig Zatryb - proboszcz parafii w
Przespolewie, której część wiernych
to mieszkańcy gminy Kawęczyn. Kapłan urodził się 12 lub 20 lutego 1896
roku w Myszyńcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1919 roku.
Był wikariuszem parafii w Ostrołęce i
Górze w dekanacie Płońsk. Później
był prefektem Seminarium Nauczycielskiego w Skępe-Wymyślin oraz
gimnazjum w Sierpcu. Ponadto przed
przybyciem do Przespolewa pełnił
funkcje: proboszcza parafii Karnkowo, duszpasterza diecezji łuckiej oraz
proboszcza parafii Działyń. Podczas
wojny polsko-bolszewickiej w 1920
roku został schwytany przez Rosjan.
Stanął przed plutonem egzekucyjnym,
ale uratował się udając zabitego. Jak
wcześniej wymienieni księża został
aresztowany przez niemieckie władze
okupacyjne 6 października 1941 roku
i uwięziony w obozie przejściowym w
Konstantynowie. 30 października
1941 roku przetransportowano go do
obozu koncentracyjnego w Dachau.
Zmarł tam 17 grudnia 1942 roku na
skutek wycieńczenia organizmu[12].
O ciężkich warunkach panujących w
KL Dachau niech zaświadczą wybrane fragmenty z książki ojca - karmelity
Alberta Z. Urbańskiego
„Duchowni w Dachau”. Relacja byłego więźnia tego obozu została wydana już w 1945 roku, a więc zawiera szczegółowy i wiarygodny opis
egzystencji w tym miejscu kaźni.
„Wchodząc do obozu nowoprzybyły
otrzymywał karteczkę ze swoim numerem. Po kilkudniowym pobycie w
obozie przekonał się, że istotnie
przestał być uważany za człowieka,

a natomiast przybrał wszelkie cechy
numeru.(...) W okresie kwarantanny
nowy więzień nauczył się przepisów
obozowych i doświadczał kar, jakie
go spotkałyby za przekraczanie przepisów.
Najpierw dowiedział się, że został wyzuty z wszelkich, nawet najprymitywniejszych praw człowieka. Dalej, że
űbermensch'owi (Niemcowi, a przede
wszystkim hitlerowcowi) należy się
najwyższy hołd i szacunek; dlatego
zawsze musi przed nim zdejmować
czapkę. Następnie, że nie wolno mu
rozmawiać innym językiem, tylko niemieckim. Że obowiązany jest do bezwzględnego, ślepego i natychmiastowego posłuszeństwa, nie tylko względem wszystkich hitlerowców, ale również wszystkich współwięźniów posiadających władzę...”[13].
„Pod najsurowszymi karami nie wolno
było księżom polskim udawać się do
kaplicy, wszystkie zaś brewiarze, książeczki do nabożeństw, różańce, medaliki, krzyżyki oraz inne dewocjonalia
należało natychmiast oddać, a u kogo
znalezionoby coś z tych rzeczy, poza
doraźnym wymiarem kary przez bezbożnego i niewierzącego blokowego
czy izbowego, winny podlegał jeszcze
karze karnego raportu czyli kozła lub
słupka”[14].
„Skazany na karę wiszenia, czyli tzw.
słupka, o oznaczonej godzinie zgłaszał
się w łaźni, gdzie nakładano mu na
przeguby rąk dłuższe rękawice, lub w
braku ich, skarpetki, kazano wejść na
stołek znajdujący się pod umieszczoną
u stropu poziomo belką i skrępowawszy ręce z tyłu, na plecach umocowano naprężoną linę do belki. Kopnięciem nogi wytrącono stołek spod nóg
skazańca i pozostawiono go wiszącego w ten sposób normalnie przez godzinę, za większe przestępstwa pozostawiano dwie lub trzy godziny.(...)
Częstszą od kary słupka była kara kozła. Na koźle, czyli na podłużnej ławce, rozciągano ofiarę, albo też zginano
ją w poprzek ławki, nogi wkładając do
skrzyneczki, dwóch oprawców trzy-

mało, dwóch zaś stojąc z jednej i drugiej strony kozła, uderzało grubymi
prętami (bykowcami) w tylną część
ciała skazańca, on sam musiał liczyć
otrzymane razy”[15].
„Maszerowanie po placu apelowym
było wyczerpujące do najwyższego
stopnia. Rano po trzygodzinnym staniu na mrozie, a przy tym o głodzie,
zwłaszcza starszym księżom nogi już
odmawiały posłuszeństwa; a tu tymczasem dopiero zaczynało się właściwe maszerowanie. Położenie było
beznadziejne: kilka godzin maszerować do południa i kilka godzin po południu; wczoraj było to samo, jutro
czeka to samo. To bezcelowe i beznadziejne wyniszczanie organizmu było
u niejednego powodem do załamania
się duchowego, a gdy już raz i drugi
taki Kerl (chłopak, dziad) podpadł
(tzn. został przychwycony na zaniedbaniu się), wówczas w krótkim czasie bywał wykończony, tj. zamordowany”[16].
„Wiosną 1942-go r. odżywianie w obozie stawało się coraz lichsze. Przypominaliśmy sobie, że przecież dawniej
jednostajność
menu
obozowego,
tj. brukiew, przeplatano niekiedy fasolą lub kaszą. A teraz tylko ta brukiew i
nic więcej. Wymaganie pracy pozostawało pod znakiem coraz większych
żądań. Stąd więźniowie w tym czasie
ginęli na tzw. podówczas w Dachau
Allgemeine Entkräftigung (ogólne wycieńczenie)”[17].
„W obozie tymczasem nie przestawał
działać instytut - dla dobra całej ludzkości, składający się z fachowych lekarzy, a mających na celu wykrycie
lekarstw przeciw: primo malarii, secundo flegmonie. Oprócz tego istniały
jeszcze dwa inne bardziej tajemnicze
oddziały, mające przynieść korzyści
dla świata nauki o gazach trujących,
oraz dla nowych zdobyczy na polu
lotnictwa.
cd. str. 9

[11] Tamże [dostęp: 23 lutego 2017], http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/
POLISHRELIGIOUSmartyr1496.htm
[12] Tamże [dostęp: 23 lutego 2017], http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/
POLISHRELIGIOUSmartyr3122.htm
[13] A. Urbański, Duchowni w Dachau, Kraków 1945, str. 15-16.
[14] Tamże, s.38.
[15] Tamże, s.18.
[16] Tamże, s.39.
[17] Tamże, s.61.
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Do przeprowadzania tych doświadczeń zaangażowano wszystkich księży”[18]. „Chociaż doświadczenia malaryczne pozostawiały swym ofiarom
chorobę nieuleczalną na całe życie, to
przynajmniej nie posyłały ich tak masowo do krematorium, jak doświadczenia z flegmoną. Flegmona objawiała się gniciem ciała i ropieniem krwi.
Powstała stąd ropa ciekła na zewnątrz
przez nieuleczalne wrzody”[19].
„W ten sposób urządzony obóz spełniał znakomicie swą rolę, jako hitlerowska fabryka śmierci. Niemieckim
katom jednak zdawało się, że jeszcze
za mały procent ginie, dlatego od czasu do czasu zarządzano w obozie tzw.
transporty inwalidów”[20]. „Jeden z
lekarzy obozowych , jakiś oficer esesmański, zasiadał na fotelu(...), a przed
nim defilowali więźniowie rzędem,
jeden za drugim, w długim szeregu
obnażeni do naga, uważając na skinięcie owego lekarza, który czynił diagnozę według wyglądu zewnętrznego
więźnia i według własnego upodobania. Jego skinięcie, zwykłe sobie, takie od niechcenia, dla więźnia znaczy-

ło śmierć albo życie. Ci, których ruchem ręki odsyłał na bok, przeznaczeni byli na ów transport inwalidów.
Byli to przeważnie wyczerpani głodem i nędzą życia obozowego, przez
współwięźniów zwani często złośliwie, czy żartobliwie muzułmanami.
Byli jednak i ludzie zupełnie zdrowi i
młodzi (...) Do transportu inwalidów
zaliczano również automatycznie
wszystkich tych, którzy przebywali w
szpitalu jako pacjenci ponad 4 tygodnie oraz po ukończonym 60-tym roku życia. Każdy wiedział że śmierć
takim jest na pewno pisana. Odstawiono ich do łaźni, przebierano w najgorsze drelichy i wysyłano na transport.
Już po paru tygodniach rodzina takiego więźnia otrzymywała szablonową
wiadomość: Mimo kuracji zmarł na
zapalenie płuc lub na atak serca, opieka lekarska nie zdołała go uratować.
Kilkaset księży (Polska Chrystusowa
z dnia 9.9.45 podaje 246, inna gazeta
324, niektórzy twierdzili, że około
600) zostało wykończonych w ten sposób”[21].

Przywołane fragmenty nie dają
wprawdzie pełnego obrazu nieludzkiego traktowania więźniów, ale pozwalają dostrzec ogrom cierpienia ofiar i
okrucieństwo oprawców. My żyjący
współcześnie, w diametralnie różnych
warunkach, winniśmy zachowywać
pamięć o męczeństwie kapłanów, mimo że minęło już 75 lat od tych apokaliptycznych czasów pogardy dla
człowieka. Tragedia wszystkich ludzi
pomordowanych i prześladowanych
podczas II wojny światowej będzie
jeszcze większa, jeżeli ulegnie zapomnieniu i kolejne pokolenia nie wyciągną wniosków z ich traumatycznych doświadczeń. Pamiętajmy o ofiarach wojny i przekazujmy wiedzę o
ich losie następnym pokoleniom. Dochodźmy prawdy i nie pozwólmy na
manipulację faktami oraz fałszowanie
historii.
Sylwester Dzikowski

[18] Tamże, s.51.
[19] Tamże, s.53.
[20] Tamże, s.58.
[21] Tamże, s.59-60.

Wspomnień blask
Kwietniowy cykl „Wspomnień
blask” poświęcony jest pani Helenie Piątkowskiej. Z tą niezwykle
serdeczną Osobą rozmawiałam 6
marca 2017 roku w obecności jej
wnuczki Agnieszki Piątkowskiej.
Pani Helena opowiedziała mi historię zesłania swojej rodziny na
Syberię. W skupieniu, zadumie, a
także z dużą precyzją i starannością wypowiedzi relacjonowała
tamte chwile, które wywołały we
mnie ogromne wzruszenie. Wielokrotnie czytałam wiadomości na
temat przymusowych przesiedleń
do Rosji, uczyłam się o nich na
lekcjach historii. Wiedza ta nie
odzwierciedla jednak bolesnych
wspomnień osób, które tego doświadczyły. Możliwość wysłuchania jednej z Nich jest zaszczytem,
ale przede wszystkim poruszającym momentem, pełnym trud-

nych emocji, jak również głębokich refleksji.
„W Polsce Sybirakami określa
się osoby, które zostały zesłane na
Syberię w carskiej Rosji i ZSRR. Po
raz pierwszy nastąpiło to w pierwszej połowie XVII wieku. Po rozgromieniu konfederatów barskich w
1768 r. rozpoczyna się właściwa
historia polskich Sybiraków. W latach 30 -40 XIX wieku kolejni Rodacy przymusowo osiedlani są w
głębi Rosji z powodu uczestnictwa
w powstaniach i konspiracji. Klęska
powstania styczniowego spowodowała, że około 16,8 tys, naszych rodaków i 1,8 tys. towarzyszących im
osób ponosi karę w postaci zesłań
na te bezduszne tereny. Nielegalny
ruch rewolucyjny to powód zsyłek w
ostatnim dwudziestoleciu XIX w. Z
początkiem XX wieku dostrzegamy
systematyczny wzrost wywiezionych

na Sybir. W 1910 r. przybywało tam
od 48 do 52 tys. Polaków.
Sowieci 14 czerwca 1941 roku
rozpoczęli akcję przeciwko ludności
zajętej Litwy. Już w pierwszym tygodniu wywieziono 30 tys. osób. W
latach 1941-1952 przymusowo wysiedlono do Rosji ok. 132 tys. osób.
Po wojnie w 1948 r. rozpoczęły się
zesłania pod kryptonimem „Wiosna”
- druga fala wywózek. Kolejna akcja
miała miejsce w 1951 r. pod hasłem
„Jesień”. Z kraju wywieziono ok. 16
tys. „wrogów kolektywizacji”.
Przy opracowaniu wstępu
korzystałam z:
- E. Kaczyńska, Sybiracy [dostęp:
09.03.2017], https://www.enumi.pl/
pl/artykuly/12/Sybiracy/
- Na nieludzkiej ziemi [w]: Literatura
polska w latach II wojny światowej,
J. Święch, Warszawa 1997
cd. str. 10
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Helena Piątkowska – urodziła się
5 listopada 1927 r. w Kolonii Łyszczyce– teren przedwojennego Polesia.
Córka Jadwigi i Stanisława Karolczaków. Wraz z rodziną 10 lutego 1940 r.
została zesłana na Syberię1. Przymusowo osiedlona w miejscowości o nazwie Wierchniaja Ura, a następnie w
Kazachstanie. Do Polski wróciła w
1946 r. Pracowała w fabryce filców, a
następnie dywanów w Kowarach. Należy do Związku Sybiraków - Koła w
Kowarach. 31 maja 2005 r. odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru. W
latach 1967-1990 członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Tokarach.
Kilka słów wstępu o Brześciu,
twierdzy brzeskiej i Polesiu
Urodziłam się 5 listopada 1927 r. w
miejscowości Kolonia Łyszczyce, należącej wówczas do powiatu o nazwie
Brześć – było to przedwojenne Polesie. Dawna nazwa Brześcia to Brześć
Litewski, Brześć nad Bugiem. Brześć
posiada bogatą historię. W ogromnym
skrócie mogę powiedzieć, że to jedna z
najstarszych miejscowości na Polesiu,
która m.in. poprzez unię w Krewie w
1386 r. została włączona do Królestwa Polskiego. To tutaj doszło do
podpisania przez katolików i prawosławnych unii brzeskiej. Po I wojnie
światowej Brześć stał się częścią Rzeczypospolitej. Stanowił on również
stolicę
województwa
poleskiego.
Brześć po II wojnie światowej został
włączony do Białoruskiej SRR
(Białoruska Socjalistyczna Republika
Radziecka) -obecnie Białoruś. Jeśli
chodzi o Polesie, to jest to kraina za-

równo historyczna, jak i geograficzna,
między Dnieprem a Bugiem. Obecnie
znajduje się ono na terenie Białorusi,
Ukrainy, jak również Polski i Rosji.
Mój ojciec Stanisław Karolczak urodził się w 1897 r. Był osadnikiem wojskowym. Osadnictwo wojskowe polegało na tym, iż w II RP na kresach
wschodnich żołnierzom Wojska Polskiego oraz ochotnikom przydzielano
ziemię. W ten sposób w 1922 r. otrzymaliśmy około 20 hektarów. Pamiętam nawet, że przyznana nam działka
posiadała numer 11. W 1939 r. tata
walczył w obronie Twierdzy brzeskiej.
Był to zespół fortyfikacji wzniesiony w
I połowie XIX w. przez Imperium Rosyjskie. Walka toczyła się pomiędzy
Zgrupowaniem „Brześć” (zgrupowanie pododdziałów Wojska Polskiego),
a niemieckim XIX Korpusem Pancernym. Obrońcy twierdzy, a więc również mój ojciec, walczyli tak długo, aż
starczyło im amunicji. Po bitwie
Niemcy wzięli ich do niewoli, a potem
weszli tu Rosjanie. Żołnierze rosyjscy
bardzo różnili się od polskich i niemieckich. Mieli płaszcze do samej ziemi przewiązane paskiem, na głowie
czapki „uszatki”. Rosjanie wprowadzili swoje pieniądze. Pamiętam je
doskonale. Miały duży, czerwony format. Kiedy weszli Rosjanie, Niemcy
wypuścili jeńców wojennych, wtedy
mój ojciec wrócił do nas. Na święta
Bożego Narodzenia 1939 r. był już w
domu.
Dzieciństwo na Polesiu
Dzieciństwo spędziłam w Kolonii Łyszczyce. W miejscowości tej
mieszkali Polacy, osadnicy wojskowi.
Kościół oddalony był o 3 km . Do
Brześcia jeździliśmy wozem. Często
biegałam do dziadków do leśniczówki,
bowiem ojciec mamy był leśniczym. Z
kolei dziadek ze strony taty pracował
u dziedziczki w majątku w pobliskiej
miejscowości, nie pamiętam jednak jej
nazwy. Kiedy udawaliśmy się z wizytą
do dziadków przechodziliśmy nieopodal owego dworu. Zawsze go podziwiałam. Był to piękny, duży, biały budynek, wokół którego rosły drzewa.
Silnie utrwalił się on w moich wspomnieniach. Kiedy byłam starsza sama
biegałam do leśniczówki, choć mama
krzyczała i nie pozwalała, bo droga
prowadziła w pobliżu bagien. Do
szkoły chodziłam do Janowa, znajdującego się w odległości około 2 km od

mojego rodzinnego domu. Tam ukończyłam I i II klasę. Lekcje odbywały
się systemem łączonym. Prowadziła je
jedna nauczycielka. Kiedy wyjaśniała
coś pierwszej klasie, wówczas druga
czytała. Do trzeciej klasy tata posłał
mnie do Ostromeczewa, oddalonego o
około 3-4 km . Mieściły się tam trzy
klasy: III, IV i V. Zimą, kiedy spadł
śnieg, tata zawoził mnie do szkoły sankami. Latem chodziłam do niej po polu, wzdłuż granicy. W 1939 r. ukończyłam V klasę. Pamiętam, że kierownikiem szkoły był pan Florczak.
W nocy po nas przyszli…
- syberyjskie zesłanie !
Ojciec był piłsudczykiem czyli
żołnierzem Legionów Piłsudskiego,
zwolennikiem jego polityki. Z tego powodu zostaliśmy zesłani na Sybir. Wywieziono nas 10 lutego 1940 r. W nocy
po nas przyszli... Całej naszej czwórce
czyli mi i mojemu rodzeństwu rozkazali usiąść na łóżku. Mama przykryła
nas pierzyną. Ojcu nakazali siedzieć w
kącie. Kiedy zaczynało robić się widno, kazali się zbierać... Pamiętam, że
mama zabrała ze sobą pierzyny, a ja
swoje bruliony (zeszyty) oraz świadectwa. Bruliony sprzedałam później na
Sybirze za chleb. Wsadzili nas na sanki i zawieźli do świetlicy lub szkoły w
Łyszczycach. Miejscowość ta była
prawosławna. W naszych okolicach
dwie wsie były prawosławne – Ostromeczewo, gdzie chodziłam do szkoły
oraz wspomniane już Łyszczyce.
W Ostromeczewie znajdowała się cerkiew. Wszystkich nas z Kolonii Łyszczyce zwieźli do owej świetlicy - nie
wiem dokładnie co to było za pomieszczenie, przypuszczam, że mogła to być
również szkoła. W tej sali trzymali nas
do południa, a następnie zawieźli na
dworzec Łyszczyce, gdzie kazali nam
wejść do wagonów. W nich znajdowały się prycze czyli takie prymitywne
łóżka zbudowane z desek. Wagon był
pełen ludzi. Pamiętam, że w jednym z
nich zmarło dziecko. Jedzenia praktycznie nie dawali. Czasem na przystanku, na jakimś dworcu wydzielali
zupę i chleb w bardzo małych ilościach. Muszę również powiedzieć, że
za toaletę służyła wycięta dziura. Zakrywaliśmy ją kocami.
cd. str. 11

1 Kraina geograficzna należąca do Rosji, która rozciąga się od Uralu na zachodzie, do Oceanu Spokojnego na wschodzie, a także od
Oceanu Arktycznego na północy, do stepów Kazachstanu oraz północnych granic Mongolii i Chin na południu.
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Był także piecyk, toteż w wagonie było
ciepło. Wieźli nas tak 2 tygodnie. Następnie po wyjściu z pociągu załadowali wszystkich w samochody - takie
większe, jakby towarowe. W każdym z
aut mieściły się dwie rodziny. Jechaliśmy tak około 3 dni. W mojej pamięci
zpisał się moment, kiedy w trakcie tej
„podróży” na jednym z przystanków
wypuścili nas i dali kawałek chleba,
cukru w kostkach, a także gotowaną
wodę nazywaną - „kipitok”. Mama
rozkruszyła chleb i zalała go wodą.
Po 3 dniach - z samochodów kazali
przesiąść się na sanki, którymi jechaliśmy kolejne 2 tygodnie. Tam, gdzie
nas zsyłali - latem można było dotrzeć
jedynie łodzią, a zimą saniami po lodzie. Nie pamiętam co ciągnęło te sanie, przypominam sobie tylko, że mama przykryła nas pierzyną, którą zabrała z domu. Dotarliśmy do miejscowości o nazwie Wierchniaja Ura w
obwodzie archangielskim, nieopodal
Morza Białego– czyli miejsca naszego
zesłania.
Trudy zesłańczej egzystencji...
Lata tam praktycznie nie było.
Przez większą część roku panowała
zima. Mrozy sięgały -40°C . Lody
puszczały dopiero w maju. Mimo to
przymrozki nadal trzymały. W sierpniu, gdy wyszło się na dwór, było biało. Mieszkaliśmy w długich barakach,
czyli takich budowlach o prymitywnej
konstrukcji - z okrąglaków czyli okrągłych kloców drewna. Po jednej stronie wydzielonych było 6 prycz – na
środku piec, po przeciwnej stronie
również 6 prycz z piecem. W sumie
mieszkało nas 12 rodzin. Jedno jakby
„pomieszczenie” czyli ta prycza z desek - zamieszkiwana była przez jedną
rodzinę. Ogromnym uciążeniem w barakach były robaki. Codziennie przychodził mężczyzna, wydaje mi się, że
był to Rosjanin i przynosił drewno.
Mama wybrała dla nas miejsce przy
piecu. Z drugiej strony – naprzeciwko
mieszkała rodzina, którą spotkała tragedia. Syn, będący moim rówieśnikiem
tzn. urodził się dokładnie w tym samym dniu, miesiącu i roku co ja - zginął. Znaleziono go w lesie. Zdarzało
się, że wychodząc z naszego pomieszczenia widziałam leżące na ziemi martwe osoby. To było coś strasznego,
wielkie nieszczęście. Ludzie pracowali

w lesie. Pilnowali nas NKWD-ziści2,
rosyjscy brygadziści. Mama pracowała w brygadzie z Rosjankami. Nie
wiem za co one wykonywały karę.
Czasem nocowała z nimi w ich baraku, dlatego ja musiałam opiekować się
rodzeństwem. Często nad rzeką w kociołku coś gotowały i dzieliły się tym z
mamą, która potem przynosiła to nam.
W ramach wdzięczności zbierałam
latem jagody i zanosiłam je Rosjankom.
W osadzie, którą przymusowo
zamieszkiwaliśmy w jednym z baraków
znajdowała się szkoła, w innym coś w
rodzaju jadłodajni czy kuchni – gotowano tam zupę rybną, z kolei w następnym mieścił się szpital. Proszę
sobie wyobrazić, że stworzono również coś na wzór kina. Gdy tam dojechaliśmy, pierwszego dnia pokazali
nam film, oczywiście propagandowy.
Chcieli nam wmówić, że toczy się tutaj
normalne życie. To był jedyny raz,
kiedy kino było dostępne. Później już
nigdy tam nas nie wpuścili i nic nie
wyświetlali. Ponadto w osadzie znajdował się tzw. „dom dziecka”. Zaprowadzałam tam dwie młodsze siostry.
W owym baraku dla dzieci siedziała
starsza pani, która robiła na drutach.
Wszyscy mówili, że jest niewidoma, co
mnie zawsze zastanawiało, bowiem
nie mogłam zrozumieć, jak mimo braku wzroku może robić na drutach. Siostry dostawały tam jedzenie. Do
„domu dziecka” chodziły tylko do
końca zimy, później wszystko się skończyło.
Będąc na zesłaniu moim głównym zajęciem było zdobycie jedzenia.
Chodziłam więc do lasu i zbierałam
grzyby lub jagody. Zdarzało się, że
komendant naszej osady kopał w nasz
kociołek, twierdząc, że gotuję trujące
grzyby. Zbierałam też borówki. Często
nie mogłam unieść wiaderka, dlatego
ciągnęłam je po ziemi, co bardzo odbiło się na moim kręgosłupie. Nie
zwracałam na to uwagi, gdyż trzeba
było coś robić, aby przetrwać. Zimą
jedynym pożywieniem był chleb z
przydziału i to, co udało się zdobyć
mamie. Dostawaliśmy 30 g chleba na
każde dziecko, z kolei pracujący otrzymywał 50 g . Muszę zaznaczyć, że
chleb ten bardzo się kruszył. Zdarzało
się, że mama kupiła również wspomnianą już zupę rybną.

W naszych myślach cały czas
była Polska. Nieustannie marzyliśmy o
powrocie do Ojczyzny. W ten sposób
broniliśmy swojej polskości.
Z osady zdołały uciec dwie osoby. Słyszałam potem, że uciekając
wskoczyli do pociągu, który jechał do
łagru. Taka chodziła pogłoska, nie
wiem czy prawdziwa. Jedna dziewczyna idąc ze wszystkimi do pracy, weszła
do lasu za potrzebą fizjologiczną. Wołali ją, jednak ona nie wyszła. Nikt już
jej więcej nie zobaczył.
Będąc na Syberii zachorowałam. Początkowo miałam zapalenie
płuc, a potem gruźlicę. Leżałam w
szpitalu, o którym wspominałam
wcześniej.

„Patrzcie! Ona Polka, a lepiej
umie od Was”
W Ostromeczewie ukończyłam V
klasę. Na Syberii polskim dzieciom
kazano się uczyć w klasach o stopień
niżej, a więc jeśli ktoś w Polsce ukończył IV klasę, na zesłaniu musiał chodzić do III . Zdegradowano mnie zatem do klasy IV. Muszę jednak zaznaczyć, że bardzo dobrze się uczyłam,
czasem lepiej od dzieci rosyjskich.
Dużym ułatwieniem było to, iż znałam
język rosyjski. W Kolonii Łyszczyce
obok nas mieszkali Białorusini, zawsze bawiłam się z ich dziećmi, toteż
nauczyłam się ich języka, który był
niezwykle podobny do rosyjskiego. W
nagrodę za dobre wyniki w nauce na
Nowy Rok otrzymałam prezent – walonki. Były to takie ciepłe buty, ubite z
wełny, całkowite, twarde, które sięgały czasem nawet do kolan i zabezpieczały przed mrozem. Wyróżnienie to
otrzymałam na Nowy Rok, bowiem
w Rosji przywiązuje się dużą wagę do
tego święta. Kiedyś nawet zdarzyło
się, że nauczycielka wzięła mój zeszyt
i powiedziała „Patrzcie! Ona Polka,
a lepiej umie od Was”.
Nadzieja powrotu do ukochanej
Ojczyzny
Na Sybirze byliśmy około dwóch
lat. Możliwość powrotu do Polski pojawiła się, kiedy Hitler napadł na Stalina i Stalin wydał „amnestię” dla
Polaków uwięzionych na terenie
ZSRR. Działo się to w 1941 r.
cd. str. 12

2 NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Zewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich tj. Centralny Organ Państwowy.
NKWD-zista – pracownik NKWD.
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Z Wierchniaja Ury można było wydostać się tylko łodzią, dlatego zbiliśmy
siedem tratew i na nich opuściliśmy
osadę. Gdy poziom wody podnosił się,
dobijaliśmy do brzegu, trzymając się,
aby nas woda nie porwała. Musieliśmy coś jeść, toteż robiliśmy przerwy i
w lesie zbieraliśmy jagody i borówki.
Płynęliśmy tak dwa tygodnie. Dopłynęliśmy do dworca kolejowego
„Kotłas”. Miasto Kotłas znajduje się
w obwodzie archangielskim, w rejonie
kotłaskim. Jest to port nad Dwiną. W
kotłaskim łagrze zmarł polski aktor i
piosenkarz Eugeniusz Bodo. W Kotłasie spędziliśmy 3 dni. Pamiętam, że
moje młodsze rodzeństwo spało wtedy
na ławce, a ja jako starsza pod nią. W
miejscu tym widziałam jak Estończyków prowadzono skutych. Słyszałam,
że to dlatego, gdyż w czasie wojny
walczyli przeciwko Armii Czerwonej.
Na rękach i nogach mieli kajdany.
Obserwując to, bardzo im współczułam. Myślałam sobie wtedy, że jest tak
zimno, a oni w tak nędznych ubraniach, ubezwłasnowolnieni, czasem
wręcz boso szli skuci.
Kazachstan – pracowaliśmy
w kołchozie...
Każdy chciał jechać do Polski.
Ludzie żyli nadzieją, że zdołają wrócić
do Ojczyzny. Z Kotłasu, aby jechać
dalej do Kraju, należało kupić wagon.
Mama miała odłożone pieniądze za
rąbanie drewna, dlatego zdołała wykupić dla nas miejsca, złożywszy się
na wagon z innymi rodzinami. Zajęliśmy pryczę na samym dole. Pociąg
zawiózł nas jednak nie do Polski, a do
Kazachstanu. Pamiętam, że był wtedy
luty i padał deszcz. Zanim dojechaliśmy do Kazachstanu minęły cztery
miesiące. Tyle czasu wozili nas po
Rosji. W trakcie tej „podróży” odbywały się postoje. W czasie jednego z
nich ojciec wysiadł na chwilę z wagonu. Pociąg odjechał. Tata nie zdążył
do niego wrócić. Po dwóch tygodniach, podczas kolejnego postoju
przy targowisku, do wagonu nie zdążył wrócić brat. Miał on wówczas 12
lat. Z jego opowieści wiem, iż ktoś
obcy zwrócił na niego uwagę i zawiózł
go do domu dziecka gdzieś w Rosji.
W Kazachstanie domy wykonane były
z gliny, to były takie lepianki. Kiedy
padał deszcz z sufitu leciało błoto. Na
samym początku ulokowano nas w
szkole. Następnie w baraku, który podzielony był na cztery odrębne części.
Jedną z nich zajmowały dwie tureckie
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rodziny. Osiedlono nas w kołchozie –
Nowaja Pucz. Dla wyjaśnienia kołchoz to takie gospodarstwo kolektywne, przejmowane przymusowo od rolników na rzecz państwa. Była to taka
rolnicza spółdzielnia produkcyjna.
Mama rozpoczęła pracę na polu. Z
czasem ja także pracowałam - przy
sadzeniu i zbieraniu warzyw. Udawało mi się wtedy zdobyć dla rodziny
jedzenie np. kapustę. Kiedy wracałam
do domu, musiałam obserwować czy
nie nadjeżdżają „policjanci polowi”
nazywani przez nas „obieszczykami”.
Kiedy taki policjant jechał na koniu
przez step, trzeba było wyrzucić kapustę.
W moich wspomnieniach zapisało się to, iż przebywający z nami w
Kazachstanie Turcy byli dobrymi
ludźmi. Ze względu na to, że nie posiadali obywatelstwa rosyjskiego, nie
byli wysyłani na front, co najwyżej do
kopania okopów. Turcy zazwyczaj byli
pracownikami w kołchozach. Tak jak
my zostali przymusowo osiedleni w
Kazachstanie. Jeden z nich powiedział
mamie, aby poszła na pole, ścięła nożem kłosy pszenicy, wymłociła z nich
ziarna, z których będzie można ugotować kaszę. Uczyli nas tego, abyśmy
mieli co jeść. Dawali nam czasami
placki, które piekli, a także serwatkę.
Zalewaliśmy nią zupę z lebiody. To
były naprawdę dobre osoby. Ponadto
Turcy mieli działki, sadzili na nich
kukurydzę i ziemniaki. Jesienią, gdy
zebrali ziemniaki, to chodziłam na tę
działkę i udawało mi się jeszcze wykopać, to co pozostawili.
W Kazachstanie spędziliśmy 4
lata. Było tam lepiej niż na Sybirze.
Było cieplej. Pierwszego roku naszego
zesłania do Kazachstanu rosła tam
jeszcze bawełna. Pamiętam, że mama
chodziła ją zbierać. W kolejnym - zlikwidowano bawełnę, a posadzili buraki cukrowe. Mama pracowała przy
tych burakach wraz z Turczynkami.
Gotowano dla nich w kotle suchy makaron. Odwiedzając mamę na polu,
kucharka czasem i mi go nałożyła.
Brygadzistą był mężczyzna narodowości tureckiej. Na całą brygadę brał
chleb, jednak Turczynki mając swoje
placki, nie brały przydziału. Turek
rozdzielał więc chleb między Polki. Z
czasem kończyło się wszystko. Chleb,
zupy, serwatka... Front się zbliżał,
wszystko wywożono dla żołnierzy.
Człowiek musiał sobie jednak jakoś
radzić. W Kazachstanie nic się nie
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marnowało. Były tam samosiejki, na
której pszenica samorzutnie wysiała
się w piołunie. Należało to wyrwać z
korzeniami, a Rosjanie wrzucali to do
kambajnu i młócili.
Chciałabym wspomnieć o tym,
że jakimś cudem w nasze ręce trafiały
broszurki o Katyniu i Oświęcimiu.
Miały one wielki wpływ na mnie. Bardzo przeżywałam to, co się tam wydarzyło. Pewnego razu jeden z Polaków
o nazwisku – Mucha, w przerwie w
pracy czytał ową gazetę. Dostrzegł to
NKWD-zista. Kolejnej nocy przyszli
po pana Muchę i zabrali go. Do Polski już nie wrócił.
Mama dostała się do szpitala
jako salowa, dlatego przenieśliśmy się
bliżej miejsca jej pracy. Lekarzem była Polka. Muszę zaznaczyć, że była
znakomitym lekarzem, ale nie miała
czym leczyć. W szpitalu ludzie przeważnie umierali na tyfus. To była
okropna choroba. Miała swoje nawroty. Bardzo często było tak, że jeśli
chory trzy razy przetrzymał nawrót
tyfusu, to zdołał z niego wyjść całkowicie, żył dalej.
Wjeżdżając do Polski śpiewaliśmy
Rotę
Polakom zaczęli rozdawać rosyjskie dokumenty. Wiedzieliśmy, że
gdy je weźmiemy do Ojczyzny nie wrócimy. Moja mama za wszelką cenę
broniła się przed przyjęciem dokumentów, dlatego chowała się na
cmentarzu. Nie tylko ona uciekała,
inni Polacy również. Turcy pozwalali
nam ukrywać się w ich oborach. Ktoś
jednak doniósł. Rosjanie przyszli po
ukrywających się. Mama zdążyła zapukać do naszego okna krzycząc
„dzieci, bo mnie aresztowali !” Moja
najmłodsza siostra wybiegła wtedy,
złapała mamę za szyję i zaczęła głośno krzyczeć. Gdy Rosjanie próbowali
ją odciągnąć – ona lamentowała, kopała, drapała. Rosjanin zrezygnował.
Uwolnił mamę. Rozkazał jednak zgłosić się po dokumenty, grożąc, że w
przeciwnym razie już jej nie uwolni.
Mama została zmuszona do przyjęcia
dokumentów. Trzy dni z tego powodu
płakała. Nie mogła sobie tego wybaczyć. Okazało się jednak, że jeśli ktoś
tego rosyjskiego paszportu nie miał,
nie puszczono go do Polski. W drugi
dzień świąt Wielkanocnych w kwietniu
1946 r. załadowali nas do wagonów.
Wieźli nas tak przez 2 tygodnie.
cd. str. 13
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W drodze powrotnej, na przystankach, gdy widziało się jakiś rynek,
wtedy ludzie wysiadali i biegli na niego, by zdobyć choćby kawałek chleba.
Zdarzyło się, że nie zdążyłam wrócić
do wagonu, pociąg odjechał. Byłam
jednak na tyle rozważna, że gdy dostrzegłam pociąg osobowy, podbiegłam i zapytałam czy jedzie w kierunku, w którym odjechał mój pociąg. Na
szczęście jechał w tą samą stronę.
Na kolejnym przystanku dogoniliśmy
mój transport. Pociąg jeszcze nie zdążył się zatrzymać, a ja już z niego wyskoczyłam, by jak najszybciej być z
rodziną. Gdy weszłam do wagonu –
mama bardzo płakała. Zobaczywszy
mnie, powiedziała „wszystkich Was
pogubię”. Wcześniej bowiem zgubił
się również mój ojciec i brat. Oni też
wyszli, jednak nie wrócili. Później
okazało się, że brat był w domu dziecka w Rosji.
Gdy przejeżdżaliśmy przez Bug
drewnianym mostem, zobaczyliśmy, że
po jednej stronie stoi żołnierz rosyjski,
po drugiej polski. We wszystkich wagonach rozbrzmiały słowa „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy
pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy.”
Widząc Polskę płakaliśmy i śpiewaliśmy. W końcu dotarliśmy do Lublina.
Dali nam po 200 zł . Rozpoczęła się
wędrówka po Polsce. Zawieźli nas do
Sławna, miasta w zachodniopomorskim nad rzeką Wieprzą. Staliśmy tam
3 dni, jednak nas tam nie przyjęli, bo
chorowaliśmy na malarię. Ja również
byłam na nią chora. Kolejnym celem
była Jelenia Góra – miasto w woj.
dolnośląskim, nad rzeką Bóbr. W pociągu jechało bardzo dużo Żydów. W
drodze do Jeleniej Góry, nie pamiętam jednak w którym miejscu, odczepiono wagon, w którym podróżowali.
Wydaje mi się, że było to Nakło. W
Jeleniej Górze zawieziono nas do
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Tam mama zgłosiła, że jestem chora. Wtedy zabrano mnie do szpitala i
wyleczono.
Odżyłyśmy dopiero w Janowicach
Wielkich
Mamie chcieli dać gospodarstwo, ale sama z dziećmi nie dałaby
rady. Kiedy przebywaliśmy w tym
urzędzie przyjechała jakaś pani i zaproponowała nam osiedlenie się w
Janowicach Wielkich (woj. dolnośląskie, powiat jeleniogórski). Tam odżyłyśmy. Mama rozpoczęła pracę w
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kuchni. W końcu mieliśmy dobre je- tych ocalałych. Moja ciocia powiedzenie. Mieszkało tam dużo samot- działa mu, że szwagier, czyli mój tata
nych kobiet. Chodziłyśmy razem pra- też zaginął i nie wrócił. Nie było go
cować w pole np. sadzić ziemniaki. już z nami w Kazachstanie. Handlarz
Wesoło było z tymi paniami. Mieszka- oznajmił, że przecież Stanisława Kaliśmy tam około 3 lat. Potem przepro- rolczaka widział w Brześciu. Tak dowadziłyśmy się do Sobieszowa. Znajo- wiedziałyśmy się, że tata żyje. Pisałam
my, który był z nami w Kazachstanie, listy, nikt mi nie odpisywał. Polka pradał znać mamie , że jest tam wolne cująca w Brześciu na poczcie, widząc
mieszkanie. Było ono bardzo duże. je i wiedząc, że nikt nam nie odpowiaBrakowało tam jednak pracy. Mama da, otworzyła mój list, przeczytała i
znalazła w końcu zatrudnienie w do- odpisała na niego, podając adres ojmu wczasowym jako kucharka. Płacili ca. Po kolejnej próbie kontaktu, tata
bardzo mało, dlatego jadałyśmy wtedy odpisał. Tłumaczył, że próbował wróubogo - ziemniaki z cebulą i chleb z cić do Polski, ale ze względu na to, że
marmoladą. Z biegiem czasu dowie- nie posiada dokumentów, które zostadziałyśmy się, że w Kowarach powsta- ły mu skradzione, gdy chorował na
je kopalnia uranu i przyjmują do pra- tyfus, uniemożliwiono mu to. Po wojcy. Zdecydowałyśmy się na kolejną nie mój 16-letni brat przyjechał do
przeprowadzkę. Mama zatrudniła się Brześcia z myślą, że spotka tam naszą
w kopalni do cięcia blachy. W Kowa- rodzinę. Udało mu się odnaleźć jedyrach znajdowały się hałdy uranu nie ojca. Mama rozpoczęła starania o
sproszkowanego. Cięto i spawano bla- wyrobienie im dokumentów. Po ich
chy, w które pakowano wspomniany zdobyciu, wysłała je natychmiast. Ojuran i wywożono go na zwrotnicę ko- ciec wrócił w 1956 r. Brat został, bolejową, znajdującą się za Kowarami. wiem był żonaty z Białorusinką. PrzyMama, pracując w kopalni – dostała jeżdżał jednak do Polski w odwiedzimieszkanie na osiedlu górniczym. Sio- ny.
Kilka słów na zakończenie
stry chodziły do szkoły, ja z kolei zaW 1967 r. przeprowadziłam się
trudniłam się w fabryce filców czyli
wyrobów włókienniczych. Pracowa- z mężem do Głuchowa i tak zamieszłam tam 2 lata, po czym przyjęto mnie kałam w Gminie Kawęczyn. Zostałam
do pracy przy wyrobie dywanów na członkinią Koła Gospodyń Wiejskich
krośnie tkackim. Pamiętam, że począt- w Tokarach. Należę do Związku Sybikowo obsługiwałam to małe krosno, a raków – Koła w Kowarach. 31 maja
dwie panie obok – duże. Pewnego 2005 roku Prezydent RP Aleksander
dnia zdarzyło się, że wyrwało mi Kwaśniewski odznaczył mnie Krzyżem
osnowę. Pracując wcześniej przy fil- Zesłańców Sybiru.
cach nauczyłam się ją wiązać, toteż Spisane na łamach „Kawęczyniaka”
sama poradziłam sobie z problemem, wspomnienia są małym fragmentem
co wzbudziło zdziwienie moich współ- mojego życia na Sybirze. Aby opisać
pracowników. Przeniesiono mnie za- trudy zesłańczej egzystencji, wszystko
tem na większe krosno, a nawet przy- to, co się wydarzyło, należałoby wydać książkę.
dzielono mi uczennicę.
Jak odnalazłyśmy ojca i brata
Muszę jeszcze wspomnieć o odPaulina Woźniak
nalezieniu
ojca i bra- „Krzyż Zesłańców Sybiru”, którym
ta. Po woj- została odznaczona bohaterka artykułu
nie, moja
ciocia
(siostra
mamy) rozmawiała z
pewnym
handlarzem
na
temat
osób, które
zginęły w
Rosji, jak
również
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż dla ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządzone zostały w ostatnim czasie i uchwalone przez Radę Gminy Kawęczyn
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane "planami miejscowymi". Plany miejscowe są aktem
prawa miejscowego.Tereny objęte planami miejscowymi przeznaczone są pod: zabudowę usługową, zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługową nieuciążliwą oraz drogi publiczne i wewnętrzne. Nieruchomości objęte
planami stanowią własność osób fizycznych oraz Gminy Kawęczyn.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Lp.

Nazwa planu

Numer Uchwały Rady
Gminy

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Kawęczyn – Kawęczyn
Centrum

Uchwała Nr
XXXIX/213/2014
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 07.02.2014 r.

W dniu 18.06.2014 r.
Pozycja 3648

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do
Głuchowa

Uchwała Nr
XXXIX/214/2014
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 07.02.2014 r.

W dniu 02.06.2014 r.
Pozycja 3369

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Marianów-Kolonia

Uchwała Nr
XXXIX/215/2014
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 07.02.2014 r.

W dniu 23.06.2014 r.
Pozycja 3687

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Kawęczyn – Kawęczyn
Wschód

Uchwała Nr
XXIV/151/2016
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28.10.2016 r.

W dniu 08.11.2016 r.
Pozycja 6752

Obowiązujące granice planów miejscowych są dostępne na stronie: www.kaweczyn.pl/BIP/Planowanie
Przestrzenne.
Szczegółowe informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kawęczynie na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i rozwoju gospodarczego, pokój nr 17, tel. 63 2885927.
Halina Ambroziak-Juszczak

Dzień Kobiet w Marcjanowie
W dniu 11 marca 2017 r. Rada Sołecka w Marcjanowie zorganizowała atrakcyjne spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. Odbyło się ono w dość licznym gronie.
Rada Sołecka na czele z sołtysem Tadeuszem Duszyńskim złożyła paniom życzenia, wręczywszy im kwiaty. Czuły się one wyróżnione, toteż na ich twarzach
gościł uśmiech. Czas upłynął miło i przyjemnie przy
lampce szampana.
Nie zabrakło słodkich akcentów oraz innych
potraw. Dzień Kobiet w Marcjanowie ma swoją bogatą historię, gdyż organizowany jest od wielu lat.
Mamy nadzieję, że tradycja ta będzie nadal
kontynuowana.

Uczestnicy spotkania

Tadeusz Duszyński
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Dodatek do rent i emerytur dla strażaków ochotników ?
Inicjatywa ustawodawcza w sprawie
dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników rozpoczęła się zebraniem minimum tysiąca podpisów do
końca listopada w celu rejestracji Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej .
Następnie po zarejestrowaniu komitetu należało zebrać minimum 99.000
podpisów (razem minimum 100.000),
aby Sejm przystąpił do rozpatrzenia
jego inicjatywy.
Procedowane były dwie poselskie inicjatywy ustawodawcze wniesione do
Sejmu przez grupy posłów. Pierwsza z
nich to projekt ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw. Przewiduje on przyznanie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych,
którzy co najmniej przez 20 lat brali
czynny udział w działaniach ratowniczych. W projekcie mowa jest o służbie w ochotniczej straży pożarnej. Dodatek do emerytury przysługiwałby

tym strażakom ochotnikom, którzy
brali udział w co najmniej połowie
wszystkich akcji jednostki.
Drugą był projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu 21 października 2016 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Przewiduje on dodatek w wysokości
20 zł za każdy udokumentowany rok
bycia członkiem ochotniczej straży
pożarnej. Jest to znacznie korzystniejszy projekt dla strażaków ochotników
od powyżej opisanego.
Ponadto Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Samoobrona
dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
zbierał także podpisy pod projektem
ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, który przewidywał, że na wniosek członka OSP, który udokumentuje co najmniej 35- letni
staż członkowski w OSP, przysługiwałby 10 % dodatek do emerytury lub
renty, lecz nie wyższy niż 200 zł miesięcznie.
W uzasadnieniu do jednego z projek-

tów ustaw autorzy przypominają, że
OSP stanowią ważne ogniwo w walce
z pożarami oraz w działalności prewencyjnej, jak również likwidacji
miejscowych zagrożeń, a także w walce ze skutkami kataklizmów. Działania te nie znajdują należytego uznania
i wsparcia ze strony władz państwowych oraz w zapisach prawa. Niezwykle ważnym jest, aby zmieniać ustawy
w taki sposób, by kwestia dodatków
do emerytur dla wieloletnich członków OSP spełniła oczekiwania strażaków ochotników, co stanowiłoby wyraz docenienia ich wieloletniego trudu.
Jednostki OSP składały do Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie listy z podpisami do końca
lutego. Terminem złożenia projektów
uchwał do Sejmu był 3 kwietnia 2017
roku.
W naszej gminie również podjęto
działania w celu zebrania podpisów.
Monika Jatczak

Liczba podpisów z poszczególnych jednostek Gminy Kawęczyn:
Lp.

JEDNOSTKA OSP

LICZBA STRAŻAKÓW (CZYNNYCH,
HONOROWYCH, WSPIERAJĄCYCH)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BĘDZIECHÓW
GŁUCHÓW
KAWĘCZYN
KOWALE PAŃSKIE
MARIANÓW
MILEJÓW
SKARŻYN
TOKARY
ŻDŻARY

32
61
65
105
23
71
53
47
46

LICZBA
ZEBRANYCH
PODPISÓW
38
60
100
49
54
119
39
40
21

INFORMACJA
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Kawęczynie podaje do
wiadomości informację Tureckiej Izby
Gospodarczej w Turku, która zaprasza
do udziału w projekcie osoby bezrobotne m.in. z gminy Kawęczyn.
Dla Kogo?
-osoby pozostające bez pracy po 29
roku życia z wykształceniem gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym /
kandydat może studiować zaocznie/
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Oferta obejmuje:
- kurs zawodowy na terenie Turku /
operator pilarek łańcuchowych i kos
spalinowych, opiekun osób zależnych,
pracownik administracyjno-biurowy,
mała gastronomia z kasą fiskalną,
szwaczka,
operator
koparkoładowarki/
- 3 miesięczny staż – stypendium stażowe- 1200 zł,
- indywidualna opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy,

KAWĘCZYNIAK

•wypłacane stypendium za udział
w szkoleniu /6 zł za godzinę /, zwracane są koszty dojazdu , zapewniane
wyżywienie na kursach. Wszystkich
zainteresowanych prosi się o kontakt
telefoniczny z biurem projektu.
Ewa Kowalska, Turecka Izba Gospodarcza, tel. 665 998 899

Aldona Szprync
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Metodyka nauczania na zajęciach języka niemieckiego w Żdżarach,
czyli troszkę o tym jak uczę, aby nauczyć
W ramach Studiów Podyplomowych sposób dystans pomiędzy uczniem, a Czy zajęcia dla dorosłych są też
w zakresie kompetencji pedagogicz- nauczycielem zaciera się. Dzieci tak samo pasjonujące?
nych nauczyciela, napisałam pracę czują się swobodnie i chętniej Troszkę mniej śpiewamy i klaszczemy, ale zasada jest taka sama- stadyplomową dotyczącą
metodyki uczestniczą w zajęciach.
nauczania języków obcych dzieci. Jaki jest cel każdej jednostki lek- wiamy na ćwiczenia ustne. Dorośli
jednak preferują zajęcia w mniejChętnie podzielę się moimi obserwa- cyjnej?
cjami, zawodowymi doświadczenia- Osłuchiwanie uczestników kursu szych grupach lub indywidulne, wiąmi i udzielę odpowiedzi na powta- poprzez częste powtarzanie pytań, że się to z celem, który chcą osiąrzające się pytania rodziców zainte- sugerowanie odpowiedzi i najważ- gnąć (przygotować się pod określoną
resowanych zapisaniem dziecka na niejsze - aktywowanie już od same- pracę w kraju niemieckojęzycznym
zajęcia grupowe z języka niemiec- go początku do mówienia, tworzenia lub po prostu wyjazd turystyczny)
wspólnych dialogów.
Cieszę się, że za pośrednictwem
kiego.
Czy
moje
dziecko
się
nie
przesila
?
„Kawęczyniaka” mogłam zaprezenDlaczego warto wcześnie rozpoczynać zabawę z językami obcy- Nauka przebiega bezboleśnie dzieci tować czytelnikom swoją pasję do
mi?
bawią się nie zdając sobie sprawy z uczenia się i nauczania języka
Wczesne rozpoczęcie nauki pozwala tego, że właśnie się uczą.
niemieckiego, jestem głęboko przenauczycielowi na wykorzystanie na- W piosenkach, rymowankach i in- konana do swoich racji i zawsze
turalnych predyspozycji językowych nych zabawach zawarte są treści chętnie podzielę się ze wszystkimi
dziecka. Poprzez wielokrotne powta- przekazu lekcji, które dzieci w szyb- nowymi odkryciami. Dziękuję też
rzanie, dziecko w sposób mechanicz- kim tempie i z wielkim uśmiechem dzieciom, które uczestniczą w zajęny i bezrefleksyjny zapamiętuje daną przyswajają.
ciach, bo właśnie dzięki nim i z nitreść. Istotny jest fakt, iż nasze po- Czy nauka drugiego języka obcego mi, mogę dalej trenować i rozwijać
ciechy mają wydłużony okres oswa- będzie przeszkadzać w nauce umiejętności językowe, udoskonalać
jania się z nowymi dźwiękami, tym pierwszego jakim jest język angiel- techniki przekazu oraz wdrażać nosamym mają czas na ich utrwalanie i ski w szkole?
we pomysły, pracując na nasz
zapamiętywanie. Etapami przecho- W początkowej fazie dzieci, oczywi- wspólny sukces.
dzą z łatwiejszych do trudniejszych ście w niewielkim stopniu, mieszają
konstrukcji zdań. Zaczynają mieć słówka, co jest rzeczą normalną i nie
Mgr Beata Matuszewska-Boraś
coraz większą śmiałość i szybsze powinno nikogo niepokoić. Z czatempo mówienia. Nauka przebiega sem taka sytuacja zanika. Uczestnicy
bezstresowo, zbliżona jest do natu- kursu poznają proste techniki, które
pomagają im w segregowaniu języralnego poznawania języka.
Zajęcia grupowe – dlaczego pole- ków.
cam najmłodszym uczestnikom?
Wspólna zabawa językowa
daje dużo radości, jest ciekawa pełna wrażeń i pobudza do działania. Dzieci
mogą spotkać się poza murami szkoły, pożytecznie
spędzając razem wolny
czas. Pomagają sobie wzajemnie podczas trudności
w wypowiadaniu określonego słowa i cieszą się na
kolejne zajęcia. Dużą zaletą jest niski koszt jednostki
lekcyjnej, co pozwala na
systematyczną pracę nad
językiem.
Jaka jest moja rola?
Podczas zajęć kieruję zabaPIONIERZY gminy Kawęczyn. Grupa odważnych dzieci, która zapoczątkowała zajęcia języka
wą dydaktyczną, jak rów- niemieckiego we wrześniu 2015 roku. Od lewej Amelia (Żdżary), Patrycja (Tokary), Julia (Gozdów),
Oliwia (Żdżary), powyżej od lewej Cecylia (Żdżary), Kacper (Tokary), Dominika (Tokary),
nież na równi aktywnie w
nieobecna na zdjęciu Klaudia (Głuchów). Życzę Wam wytrwałości i jeszcze lepszej zabawy
niej uczestniczę. W ten
językowej, do której wspólnie będziemy dążyć. Danke EUCH.
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Wielkopolska słodka jak miód…
W dniu 21 marca, w ramach reali- od razu. Ciekawa była też tzw. metoda
zacji gimnazjalnego projektu edu- stożka. Przelewając oba miody z łykacyjnego "Wielkopolska miodem żeczki do naczynia tworzą cienką
płynąca", uczniowie klasy II Gim- strużkę. Miód naturalny tworzy górkę,
nazjum w Kowalach Pańskich sfina- czyli stożek, natomiast miód sztuczny
lizowali swoją czteromiesięczną pra- rozlewa się na boki.
cę . Dziewczęta na kilka chwil zmie- Następnym zagadnieniem, jakim zajęniły się w pszczółki a chłopcy w … ła się młodzież, to wielokąty foremne.
trutnie? Podzieleni na cztery grupy Drugoklasiści poszukiwali informacji
tematyczne prezentowali Życie w na ten temat w różnorakich źródłach.
ulu – grupa biologiczna, Czym różni Uczniowie obliczali pola i obwody
się miód sztuczny od miodu pszczele- tych figur oraz badali, gdzie w otaczago? – grupa chemiczna, Czy pszczoły jącym świecie można spotkać wieloznają geometrię? – grupa matema- kąty foremne.
tyczna, Przyczyny i skutki wymiera- Nie zabrakło także słodkiej przekąski
nia pszczół – grupa informatyczna. w postaci ciasteczek z odrobiną mioOwady stanowią najliczniejszą gro- du. A temu wszystkiemu towarzyszyła
madę w królestwie zwierząt naszej piosenka o pszczółce Mai, która na
planety. Zadaniem projektu było przy- chwilę zagościła w naszej szkole…
bliżenie budowy tego owada i jego - Owoce, warzywa, rośliny paszowe,
społeczności w formie pokazu i pre- m.in. jabłka, gruszki, truskawki, pomizentacji. W formie krótkiej charakte- dory, papryka, migdały, słonecznik,
rystyki uczniowie zapoznali z funkcja- kawa, herbata, lucerna – gatunków
mi jakie każdy osobnik w
zależności od wieku i budowy pełni w życiu ula.
Uświadomili rodzicom i Uczestnicy spotkania
kolegom jak ważną rolę
odgrywają te owady w produkcji rolniczej i bioróżnorodności. Przy współpracy
z pszczelarzem Marcinem
Bugałą przybliżyli produkty jakie pozyskujemy z pracy tych owadów, jak również ich właściwości odżywcze i zdrowotne.
Z wnioskami z doświadczeń zapoznali zgromadzonych młodzi chemicy. Pokazali, że miód sztuczny
rozpuszcza się w wodzie

tych jest naprawdę wiele. Zboża (np.
pszenica, ryż, kukurydza), które stanowią znaczną część naszej diety, są
w większości wiatropylne. Jednak załamanie się populacji owadów zapylających fatalnie wpłynęłoby na dostępność większości najbardziej odżywczych składników naszej diety, takich
jak owoce i warzywa oraz składników
pasz niezbędnych w przemyśle nabiałowo-mięsnym – stwierdzili nasi informatycy.
Warto więc pamiętać o pszczołach, bo
kiedy pszczoła zniknie z powierzchni
Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie
pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt,
wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…jak powiedział Karol Darwin.
Ewa Grzybek
Ewa Sobolewska

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż od 03.04.3017 r., w sali nr 16
udzielana jest pomoc w wypełnianiu wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek – 9.30-15.00
wtorek-czwartek – 8:00-15:00
piątek – 8:00 – 14:00
KWIECIEŃ 2017
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Otwarte Mistrzostwa Polski Zachodniej ShinKyokushin Karate PFKK
11 marca 2017 roku na hali
sportowej OSIR Malanów odbyły się
kolejne Otwarte Mistrzostwa Polski
Zachodniej Shinkyokushin Karate. Na
matach stanęło 160 zawodników z
województw: lubuskiego, kujawskopomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Nie mogło zabraknąć również zawodników z gminy Kawęczyn. W
skład naszej drużyny weszły następujące osoby: Damian Wypych, Kamila
Michalak oraz Zuzanna Drewniak.
Damian w swoim pierwszym i
jedynym pojedynku walczył z do-

świadczonym zawodnikiem z Turku,
wielokrotnym mistrzem Polski. Po
bardzo wyrównanej rywalizacji i dogrywce, przez wskazanie nasz reprezentant musiał niestety uznać wyższość fightera z Turku. Ostatecznie
Damian znalazł się na miejscu 4-8 tuż
za podium. Bardzo dobrze spisały się
nasze najmłodsze zawodniczki: Kamila Michalak oraz Zuzanna Drewniak.
Kamili udało się wygrać pojedynek i
ostatecznie stanęła na 3 miejscu podium. Zuzanna po wyrównanym pojedynku przegrała przez wskazanie.
Cała drużyna wykazała się bardzo

dobrym poziomem. Przed nami kolejne wyzwania w postaci turniejów międzynarodowych w Wadowicach oraz
Kobierzycach, puchary Polski w Lipnie i Mistrzostwa Wielkopolski.
Podziękowania dla Wójta Gminy Kawęczyn oraz władz Zespołu
Szkół w Kowalach Pańskich za wsparcie działalności, dla rodziców za
wszelką pomoc oraz Zarządowi Klubu
Sportów i Sztuk Walk w Turku za
opiekę.
Kamil Więcławek

Samorządowcy walczyli o Puchar Starosty
Samorządowcy z powiatu tureckie- wester Kasprzak, Karol Michalak, To- po raz drugi. Aby pozostał na stałe w
go w sobotę 18 marca 2017 r. rywa- masz Musiałowski, Marcin Mazurek, naszej gminie brakuje jednego zwylizowali o Puchar Starosty Turec- Sebastian Janiak, Zdzisław Kowal- cięstwa, które miejmy nadzieję reprekiego podczas XVIII Mistrzostw czyk i Łukasz Mila.
zentacja odniesie już w następnym
Samorządowców Powiatu TureckieKrólem strzelców okazał się roku.
go w Halowej Piłce Nożnej , które Sebastian Janiak (12 bramek), nato- Wszystkie
drużyny
otrzymały
odbyły się w sali gimnastycznej przy miast najlepszym bramkarzem mi- dyplom, trzy najlepsze dodatkowo
Zespole Szkół im M. Skłodowskiej – strzostw został zawodnik reprezentacji medale.
Curie w Kawęczynie.
Gminy i Miasta Dobra – Michał Igna- Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
W Turnieju zmierzyli się urzęd- czak. Starosta Turecki Mariusza Seńnicy, radni, sołtysi oraz dyrektorzy ko uroczyście przekazał zwycięzcom
jednostek organizacyjnych. Zawody na ręce Wójta Gminy Kawęczyn –
Marcin Mazurek
otworzył Jan Nowak – Wójt Gminy Jana Nowaka okazały puchar. Należy
Kawęczyn, powitał wszystkie drużyny dodać, iż jest on przechodni, reprezenoraz kibiców, życzył dobrej zabawy w tacja gminy Kawęczyn wygrała go już
duchu fair – play. W
turnieju uczestniczyły następujące samorządy z terenu powiatu
tureckiego:
Starostwo Powiatowe w Turku, Gmina
i Miasto Dobra,
Gmina Turek oraz
Gmina Kawęczyn.
Zawody przeprowadzono
systemem
„każdy z każdym”.
Nasza drużyna zagrała trzy mecze
uzyskując następujące wyniki:
Gmina Kawęczyn –
Starostwo
Powiatowe 14:2
Gmina Kawęczyn –
Gmina Turek 7:1
Gmina Kawęczyn –
Zwycięzcy XVIII Mistrzostw Samorządowców Powiatu Tureckiego
Gmina i Miasto Dow Halowej Piłce Nożnej wraz z organizatorami
bra 5:1
Górny rząd od lewej: Tomasz Musiałowski, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Zdzisław Kowalczyk, Karol
Gminę
Kawęczyn
Michalak, Mariusz Seńko – Starosta Powiatu Tureckiego.
reprezentowali: SylDolny rząd od lewej: Marcin Mazurek, Sebastian Janiak, Sylwester Kasprzak, Łukasz Mila.

18

KAWĘCZYNIAK

KWIECIEŃ 2017

Warta Krzymów – GKS Orzeł Kawęczyn 0:2
Forma Orła Kawęczyn przed pierwszą
kolejką rundy wiosennej była wielką
niewiadomą. Zespół nie rozegrał żadnego sparingu na naturalnym boisku,
co potęgowało większe poczucie obawy. Z kolei Warta w rundzie wiosennej na własnym boisku straciła tylko 1
bramkę, a więc pokonanie jej było
niezwykle trudne. Trener Michał Szymański po raz pierwszy od dawna miał
do dyspozycji praktycznie całą kadrę.
Niestety zespół musiał sobie radzić
bez kontuzjowanego Jakuba Galasa,
któremu życzymy szybkiego powrotu
do zdrowia. W meczach sparingowych
nasza drużyna miała spore problemy
na środku obrony, jednak w Krzymowie narodziła się nowa dwójka środkowych obrońców: Łukasz Antczak
(Bolo) oraz Mateusz Chojnacki. Grali
oni bezbłędnie przez całe 90 minut.
Od początku spotkania Warta dominowała na boisku, długo rozgrywając
piłkę. Nasi zawodnicy wyprowadzali
za to świetne kontrataki. W pierwszej
połowie Orzeł miał dwie okazje, aby
strzelić bramkę. Pierwszej nie wykorzystał Grzegorz Majda, którego strzał
obronił bramkarz gości. Podczas drugiej Tomasz Kasierski minął 3 zawodników gospodarzy, jednak w sytuacji
„sam na sam” minimalnie się pomylił.
Do przerwy utrzymał się wynik 0:0.
Pierwsze 15 minut drugiej połowy to
całkowita dominacja drużyny z Krzymowa. Rywale stworzyli sobie kilka
okazji, głownie uderzając z dystansu.

Doskonale w bramce spisywał się Ma- wi. Goście ruszyli do odrabiania strat,
ciej Janik. Po okresie naporu gospoda- jednak nasz zespół skutecznie się brorzy zdarzyła się sytuacja niespodzie- nił. W doliczonym czasie gry długą
wana, co dało wiarę naszemu zespoło- piłkę na połowie przeciwnika przejął
wi w zwycięstwo. Bramkarz Warty Tomasz Kasierski. Poradził on sobie
próbując rozegrać piłkę stracił ją na mimo ataku obrońców, dośrodkował
rzecz ambitnie walczącego Kamila tuż przed bramkę rywali, a tam GrzePerlińskiego, po czym nasz zawodnik gorz Majda pięknym strzałem z przezostał sfaulowany przez bramkarza wrotki ustalił wynik spotkania. Sensagospodarzy i sędzia podyktował rzut cja stała się faktem. Warto zwrócić
karny. Niestety winowajca całej sytua- uwagę, iż w kadrze znalazło się
cji zrehabilitował się. Obronił strzał 3 zawodników z rocznika 2000.
Tomasza Kasierskiego z jedenastu me- Dwóch z nich: Krystian Rzepka oraz
trów. Wejście Przemysława Kurzawy Konrad Jańczak zaliczyli swoje debiuw drugiej połowie pozwoliło na wy- ty w piłce seniorskiej. Trzeci: Łukasz
prowadzenie szybkich ataków. W 75 Łukaszewski taki debiut ma już dawno
minucie na boisku pojawił się debiu- za sobą.
Konrad Grzelak
tant 16-letni Krystian Rzepka z drużyny juniorów młodszych Orła, który
kilka minut po
wejściu zaliczył
Terminarz GKS Orzeł Kawęczyn
asystę. Dośrodko– Sezon 2016/2017
wanie z rzutu wolRunda Wiosenna – SENIORZY
nego
Michała
Szymańskiego na
GKS Orzeł Kawęczyn – Teleszyna Przykona
długim
słupku
09.04.2017 r. 16:00
przejął Przemy- Górnik Kłodawa – GKS Orzeł Kawęczyn 15.04.2016 r. 13:00
sław
Kurzawa, GKS Orzeł Kawęczyn – Grom Malanów 23.04.2017 r. 17:00
piłka w zamiesza- Nałęcz Babiak – GKS Orzeł Kawęczyn 29.04 2017 r. 17:00
GKS Orzeł Kawęczyn - Górnik Wierzbinek
niu trafiła do Kry07.05 2017 r. 17:00
stiana
Rzepki,
GKS
Osiek
Łuczywno
– GKS Orzeł Kawęczyn
który dograł piłkę
13.05. 2017 r. 17:00
po ziemi na piąty GKS Orzeł Kawęczyn – Baszta Przedecz 21.05 2017 r. 17:00
metr, a tam GrzeTulisia Tuliszków – GKS Orzeł Kawęczyn
gorz Majda ude28.05.2017 r. 17:00
rzył nie dając Sparta Barłogi – GKS Orzeł Kawęczyn 04.06.2017 r. 17:00
szans bramkarzo- GKS Orzeł Kawęczyn – Warta Kramsk 10.06.2017 r. 17:00

Terminarz GKS Orzeł Kawęczyn
– Sezon 2016/2017 Runda Wiosenna
JUNIOR MŁODSZY
GKS Orzeł Kawęczyn – Sparta II Konin
13.04.2017 r. 13:00
GKS Orzeł Kawęczyn – GKS Rzgów
29.04 2017 r. 11:00
Grom Malanów – GKS Orzeł Kawęczyn
06.05. 2017 r. 11:00
GKS Orzeł Kawęczyn – Kosynier Sokołowo
13.05 2017 r. 11:00
Błękitni Mąkolno – GKS Orzeł Kawęczyn
20.05.2017 r. 11:00
GKS Orzeł Kawęczyn – Czarni Ostrowite
27.05.2017 r. 11:00
Polonia Golina – GKS Orzeł Kawęczyn
03.06.2017 r. 14:00
Baszta Przedecz – GKS Orzeł Kawęczyn
10.06.2017 r. 11:00
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Tabela rozgrywek Klasy A Gr. 2 KOPZN
stan po ostatniej kolejce
L.P.

Nazwa klubu

Mecze

Bramki

Pkt

1.

Tulisia Tuliszków

14

64:6

37

2.

Warta Krzymów

14

42:9

33

3.

Baszta Przedecz

13

27:18

25

4.

Warta Kramsk

14

30:21

25

5.

Orzeł Kawęczyn

14

24:18

22

6.

Sparta Barłogi

14

32:25

22

7.

Górnik Wierzbinek

14

23:24

22

8.

Górnik Kłodawa

14

33:31

20

9.

Teleszyna Przykona

14

36:31

18

10.

Osiek Łuczywno

13

27:45

14

11.

Grom Malanów

14

12:43

7

12.

Osiek Wielki

14

10:49

7

13.

Nałęcz Babiak

14

7:47

4
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Wyłoniono najlepszych tenisistów w Gminie
W sobotę 4 marca 2017 r. odbyły się
XIV Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w
tenisie stołowym. Organizatorami turnieju są od lat: Urząd Gminy w Kawęczynie i GKS Orzeł Kawęczyn. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali:
Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn,
Krzysztof Darul – Wiceprezes GKS
Orzeł Kawęczyn i Marcin Mazurek –
gminny animator sportu.
Najpierw do rywalizacji stanęli
dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych, podzieleni byli na dwie kategorie: klasy I – III i IV – VI. Najmłodsi chłopcy zagrali systemem
„każdy z każdym”. Do zawodów zgłosiło się 3 ochotników. Oto wyniki:
1. Mateusz Gawron - SP Tokary
2. Maksymilian Misiak – SP Tokary
3. Michał Jaroma – SP Tokary
W kategorii kl. IV – VI rywalizowało 12 chłopców. Wyłoniono najlepszą trójkę, która będzie reprezentować gminę na Mistrzostwach Powiatu
Tureckiego:
1. Oliwier Mintus – SP Kowale
Pańskie
2. Witold Kaźmierczak – SP Tokary
3. Michał Kozłowski – SP Skarżyn
W kategorii dziewcząt klas I –
III nie zapisała się żadna zawodniczka. W klasach IV – VI rozegrano 1
mecz ponieważ chęć udziału zgłosiły
dwie reprezentantki szkół podstawowych. Klasyfikacja przedstawia się
następująco:
1. Julia Olek – SP Kawęczyn
2. Klaudia Andrzejewska – SP Kowale Pańskie
W samo południe swoje rozgrywki rozpoczęły gimnazjalistki i
gimnazjaliści. Dziewczęta zagrały systemem „każdy z każdym”:
1. Natalia Jasiak – Gimnazjum
Kawęczyn

2. Katarzyna Śledź – Gimnazjum
Kawęczyn
3. Martyna Kumant – Gimnazjum
Kawęczyn
Kategoria gimnazjum chłopcy była
najsilniej obsadzona, bowiem przy
zielonych stołach zameldowało się 15
pasjonatów celuloidowej piłeczki, zagrali oni w 3 grupach. Wyłoniono najlepszych i finałowa piątka zagrała systemem „każdy z każdym”. Oto wyniki:
1. Filip Dusza – Gimnazjum Kawęczyn
2. Jakub Papierski – Gimnazjum
Kawęczyn
3. Jakub Jaroma – Gimnazjum Kawęczyn
O godz. 14:00 do rywalizacji przystąpili dorośli. 7 zawodników w kategorii
do 50 lat zmierzyło się w systemie
„każdy z każdym”. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. Krzysztof Darul

2. Marcin Mazurek
3. Michał Kuras
W najstarszej kategorii powyżej
50 lat zapisał się tylko Adam Chojecki i automatycznie uzyskał awans do
Mistrzostw Powiatu Tureckiego.
W turnieju wystartowało 40 zawodniczek i zawodników. Najlepsi
otrzymali dyplomy, medale i statuetki,
które wręczyli: Krystian Krawczyk –
Prezes GKS Orzeł Kawęczyn, Krzysztof Darul – Wiceprezes i Marcin Mazurek – gminny animator sportu. Będą
oni reprezentować Gminę Kawęczyn
w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego
w tenisie stołowym, które odbędą się
25 marca br. w Turku. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania
Arlecie Biegańskiej – Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej
– Curie za udostępnienie sali sportowej do przeprowadzenia turnieju.
Marcin Mazurek

Najlepsi w kategorii szkoły podstawowe klasy IV – VI – chłopcy wraz z organizatorami,
od lewej Marcin Mazurek – gminny animator sportu, Michał Kozłowski – SP Skarżyn,
Oliwier Mintus – SP Kowale Pańskie, Witold Kaźmierczak – SP Tokary i Krzysztof Darul –
Wiceprezes GKS Orzeł Kawęczyn

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że obiekt sportowy
„Moje Boisko – Orlik 2012” w Kawęczynie
jest czynny od 04.04.2017 r. (tj. wtorek)
Poniedziałek nieczynne
Wtorek - Piątek 15:00 – 21:00
Sobota 13:00 – 18:00
Niedziela (wcześniejsze rezerwacje telefoniczne grup zorganizowanych)
Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów): Marcin Mazurek 726 - 460 - 552
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kański św. Jakuba, Droga Krzyżowa, Msza Św. Dalej zwiedzanie Mostaru ze słynnym mostem i dzielnicą muzułmańską. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie. Różaniec.

9 dni
Termin: 22 – 30.09.2017 r.
Cena: 1850 pln + 100 euro
1 dzień
Wyjazd z Boleszczyna (kościół św. Apostołów Piotra i
Pawła) o godz. 4:30 ze Skęczniewa (kościół Świętej Trójcy)
o godz. 4:50, z Tokar (kościół św. Andrzeja Apostoła) o
godz. 5:10, przejście graniczne w Górzyczkach. Obiadokolacja i nocleg k. Tarvisio.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do największej przyrodniczej atrakcji Słowenii – GROTY POSTOJNA. Dalej bajeczny Park
Narodowy JEZIOR PLITWICKICH – 16 kaskadowych,
błękitnych jezior połączonych 92 wodospadami (lista UNESCO), 3 – godzinny spacer. Obiadokolacja i nocleg k. jezior Plitwickich.
3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie ZADARU: katedra św. Donata,
Forum Rzymskie, „Morskie Organy”. Następnie TROGIR:
Stare Miasto z katedrą św. Lowro i ratuszem. Wyjazd do
SPLITU: pałac Dioklecjana, katedra św. Dujama, krypta
św. Łucji, bramy Srebrna, Złota i Żelazna, Świątynia Jupitera. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Neum.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Marija Bistrica, najważniejszego Sanktuarium Maryjnego w Chorwacji, w której znajduje
się cudami słynąca czarna drewniana figura Matki Bożej z
Dzieciątkiem (msza św). Przejazd na obiadokolację i nocleg do Bratysławy.
9 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Bratysławy z przewodnikiem:
Wzgórze Zamkowe – panorama miasta, spacer po Starówce,
Ratusz, katedra św. Marcina, gdzie odbywały się koronacje
królów, Brama Michalska, pałac biskupi. Przejazd do Velehradu, miejsca związanego z misją Cyryla i Metodego.
Msza św. w Bazylice Wniebowzięcia NMP i św. Cyryla i
Metodego. Powrót do Polski. Przejście graniczne w Gorzyczkach. Przyjazd do Tokar ok. 23:45, Skęczniewa ok
północy i Boleszczyna 00:15.

Cena obejmuje:
- 8 noclegów w hotelach 3* i 4* w pokojach 2 – osobowych z łazienkami i z klimatyzacją (oprócz jednego noclegu
w Alpach)
- 8 śniadań i 8 obiadokolacji
- autokar z klimatyzacją, barkiem, video i WC
4 dzień
- ubezpieczenie NNW, KL, bagażu
Po śniadaniu odpoczynek na plaży nad Adriatykiem. Po - opiekę pilota
południu DUBROWINIK: klasztor franciszkanów z apteką
z XIV w., katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan- Cena nie obejmuje:
ny, port, spacer po głównej arterii Starego Miasta Plac od - napojów do obiadokolacji
fontanny Onufrego do placu Luza. Powrót na obiadokola- - biletów wstępu do: jezior Plitwickich, jaskini Postojna,
cje i nocleg do Neum.
klasztoru w Dubrowniku, Cytadeli w Budvie, pałacu Dioklecjana i katedry w Splicie, katedry w Kotorze, przewodni5 dzień
ków w Zadarze i Splicie, Trogirze, Dubrowniku, Mostarze
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek na plaży. Dla chęt- i Bratysławie, autostrad i parkingów – ok 85 euro
nych rejs statkiem (ok 30euro)z grillowaną rybą, rakiją i
winem na wyspę BRAC i lawendową wyspę HVAR. Po- Zniżka dla stałych klientów ( po raz czwarty z BP –
wrót na obiadokolację i nocleg do Neum.
T „Caritas”) 70 zł
Przy zapisie wpłata I raty w kwocie 1000 zł, na 45 dni
6 dzień
przed wyjazdem II rata w wysokości 850 zł. Część dewiPo śniadaniu zwiedzanie Czarnogóry. BUDVA: cytadela zową kosztów klient uiszcza pilotowi grupy w czasie
cerkwie. Panorama urokliwej wyspy św. Stefana – jednej z podróży.
największej atrakcji turystycznych Czarnogóry. Dalej zwiedzanie KOTORU położonego nad najbardziej na południe Uwaga!!! Wystarczającym dokumentem podróży jest dowód
wysuniętym fiordem w Europie: mury obronne, katedra św.
osobisty.
Tripuna, pałac książęcy. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.
ZAPRASZAMY
7 dzień
Po śniadaniu pobyt w słynącym z objawień Maryjnych
Medjugorie: Góra Objawień w Podbrdo, kościół francisz-
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Kontakt Ks. Antoni Janicki
tel. 663-075-007
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Informacja U S C w Kawęczynie
Zgony
Wiktor Sukienniczak
††††
Dariusz Calak
††††
Helena Iwaniak
Rozwiązanie krzyżówki
z numeru 3/17 Kawęczyniaka

Rozwiązanie krzyżówki można dostarczyć do Urzędu Gminy
w
Kawęczynie
pokój
nr
1
lub
przesłać
na
adres
ugkaweczyn@kaweczyn.pl,
podając imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania, z dopiskiem w temacie „krzyżówka” do 25 kwietnia
2017 r. Do rozlosowania nagrody.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sprzedam ziemię 3 ha
w miejscowości
Ciemień.
Cena do uzgodnienia
tel. 606-189-619

Usługi krawieckie
Kowale Pańskie 28
tel. 697-724-445
Usługi hydrauliczne
tel. 691-999-389

Sprzedam
gospodarstwo rolne
o powierzchni 6 ha
w Będziechowie.
tel.: 63 2886808,
511-961-878

JĘZYK NIEMIECKI
• KURSY I SZKOLENIA DLA FIRM
• ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI W ROKU SZKOLNYM
• WIOSENNE WARSZTATY TEMATYCZNE ZWIĄZANE Z KRAJAMI
NIEMIECKOJĘZYCZNYMI PROWADZONE W JĘZYKU NIEMIECKIM
- DLA GIMNAZJALISTÓW – NIEMCY
CZWARTEK 27.04 GODZ 17.00, PIĄTEK 28.04 GODZ 17.00
ZAPISY DO PONIEDZIAŁKU 24.04.2017
- MAŁE GRUPY, 90MIN, KOSZT 20ZŁ
METODYKA ZAJĘĆ DOSTOSOWANA JEST DO DANEJ GRUPY WIEKOWEJ.
ZAINTERESOWANYCH, CIEKAWYCH ŚWIATA I JĘZYKA OBCEGO PROSZĘ
O KONTAKT TELEFONICZNY 694 050 336

W każdy poniedziałek
w godzinach od 7:30 do 8:30
Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn
Piotr Gebler
pełni dyżury w siedzibie
Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 16.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 3/17
„Kawęczyniaka” jest hasło:
ŚWIAT BEZ KOBIET
TO OGRÓD BEZ KWIATÓW
Spośród nadesłanych
11 odpowiedzi
wylosowano 2 zwycięzców.
Nagrody - termos turystyczny ufundował RBS Malanów, nagrodę
książkową ufundował
Urząd Gminy w Kawęczynie
Nagrody otrzymują:
1. Krzysztof Pol zam. Kawęczyn.
2. Teresa Kalinowska zam. Kawęczyn.

Nagrody do odbioru
w Sekretariacie
Urzędu Gminy w Kawęczynie
pokój nr 1, w terminie
do 25 KWIETNIA 2017 r.

Redakcja „Kawęczyniaka”
nie odpowiada
za treść ogłoszeń
OGŁOSZENIE
Wydzierżawię ziemię orną
w Marcjanowie,
gm. Kawęczyn tel. 696-356-927

INFORMACJA
Nowy nr kontaktowy
Dzielnicowego
Pawła Strzelczyka
516-954-034

Wójt Gminy Kawęczyn
Jan Nowak
p r z y j m u j e interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 900 – 1300 oraz 1530 -1700
po wcześniejszym umówieniu się
na spotkanie.
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Promocja Gminy Kawęczyn wyróżniona HIT-em.
Sołtysi w złotym blasku
Samorządowcy Gminy Kawęczyn z
gali finałowej Konkursu Gospodarczo
-Samorządowy HIT Regionów wrócili
z dwiema statuetkami HIT 2016. W
tej edycji Gmina Kawęczyn zgłosiła
projekt pn.”25 lat działalności Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie
jako przykład wsparcia rozwoju lokalnych społeczności”. Kapituła doceniła
zaprezentowaną ideę wsparcia rozwoju społeczności lokalnych przyznając
tytuł Złoty HIT 2016. Podsumowanie
konkursu odbyło się 5 marca 2017 r.
w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W gali uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa reprezentantów Gminy Kawęczyn, w
tym Ireneusz Niewiarowski – były
Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Jan Nowak –
Wójt Gminy Kawęczyn, Grzegorz
Dzikowski – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kawęczyn, Sylwester
Kasprzak – Prezes Gminnego Koła
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie, poprzedni prezesi Koła, obecni członkowie Zarządu
Koła, niektórzy sołtysi oraz dwóch

pracowników Urzędu Gminy.
Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie
zrzesza obecnych i byłych sołtysów, a
także członków Rad Sołeckich. Jest to
największe Koło spośród tych działających w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sołtysów. Czynnie działa na
rzecz społeczności lokalnej np. przystępując w roku 2015 do XV edycji
szlachetnej paczki. W okresie, kiedy
wiele rejonów Polski zmagało się z
klęskami żywiołowymi, członkowie
Koła swoim przykładem pokazali, że
można, a wręcz należy, nieść pomoc
potrzebującym. Koordynowali pomoc
finansową dla powodzian z gminy
Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim w
województwie podkarpackim. Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce i trzecie w Polsce
posiada sztandar organizacyjny, nadany w roku 2012. Członkowie odnoszą
wiele sukcesów, do najznamienitszych działaczy należał zmarły w
2016 roku Konrad Ambroziak - Sołtys
Sołectwa Tokary. Dwukrotnie uzyskał
tytuł „Sołtysa Roku” w ogólnopolskim plebiscycie „Gazety Sołeckiej”,

w roku 2005 i 2016. Stowarzyszenie
współpracuje z Kołami Gospodyń
Wiejskich, pomaga w organizacji spotkań integracyjnych oraz wspiera organizację dożynek gminno – parafialnych. Lokalni działacze biorą udział
w konferencjach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych.
Jest to już dwunasty tytuł HIT dla
gminy Kawęczyn, stąd zyskał on miano Złotego. Poprzedzały go tytuły:
HIT 2000, HIT 2002, HIT 2004, HIT
2005, HIT 2006, Kryształowy HIT
2008, Rubinowy HIT 2010, Rubinowy HIT 2012, Rubinowy HIT 2013 z
gwiazdą, Rubinowy HIT 2014 z dwoma gwiazdami oraz Rubinowy HIT
2015 z trzema gwiazdami. Złotego
HIT-a odebrali: Sylwester Kasprzak –
Prezes Gminnego Koła WSS w Kawęczynie wraz z Małgorzatą Skurczak-Szymańską Sołtysem Sołectwa
Tokary.
Była to już XXII edycja konkursu,
podczas której Kapituła przyznała po
raz pierwszy dodatkowe wyróżnienia
w postaci tytułu HIT Promocji Regionu 2016. Wyróżnienia trafiły do czterech osób fizycznych, a także do jednej gminy. Zgłaszane przez
lata projekty z Gminy Kawęczyn wiązały się z działaniami na rzecz promowania dokonań społecznogospodarczych mieszkańców gminy i organizacji.
Wśród wyróżnionych znalazła się właśnie Gmina
Kawęczyn. Akt nadania
tytułu oraz statuetkę odebrał Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn. Wręczenia
dokonał Tadeusz Jasiuwian
Dyrektor Instytutu Certyfikacji i Jakości GSHR.
Galę swoimi występami
uświetnili: Jakub Herfort
znany z programy „Mam
Talent”, Kasia Kowalska
oraz zespół Free Angels
(Monika Zielińska, Katarzyna Zielińska, Karolina
Leśna).
Iwona Krajewska
Ewa Frątczak

Uczestnicy Gali Finałowej Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2016
wraz z Ireneuszem Niewiarowskim Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
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