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           Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 70-lecia OSP w Żdża-
rach rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji druhów strażaków w kościele pw. św. An-
drzeja Apostoła w Tokarach. Druga część uroczystości odbyła się przed strażnicą OSP w 
Żdżarach. Poczty sztandarowe, strażaków oraz zaproszonych gości, w tym druhów z za-
przyjaźnionej od 20 lat jednostki z miejscowości Martin- Priekopa na Słowacji, powitał 
prezes OSP Żdżary- Bogumił Marciniak, przedstawiając ponadto zarys historyczny Jed-
nostki. 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku. 
Pierwszy skład Zarządu prezentował się następująco: Kazimierz Zduniak - prezes, Jan 
Szczygielski – naczelnik, Antoni Florczak – sekretarz, Franciszek Korycki – skarbnik, 
Józef Zduniak - gospodarz. Pierwszą Komisję Rewizyjną utworzyli: Stefan Tomczyk, 
Stefan Tylka, Józef Korycki. W 1949 roku zakupiono pompę ręczną z wozem konnym, w 
1955 zdecydowano, że w czynie społecznym zostanie zbudowany garaż. Trzymano w 
nim sprzęt, a także organizowano zabawy taneczne i przedstawienia. Typowa sala ta-
neczna została dobudowana w 1962 roku. W roku 1963 od OSP Turkowice zakupiono 
motopompę, która służyła Jednostce do roku 1976. Nieco później do Żdżar trafiła moto-
pompa z OSP Tokary. W 1978 roku zapadła decyzja o rozbudowie strażnicy. Kolejne 
lata to dalszy rozwój Jednostki, zmiany władz, przygotowania do obchodów 60-lecia 
OSP. W 2007 roku jednostce OSP Żdżary nadano sztandar organizacyjny. W 2010 roku, 
dzięki wsparciu Gminy Kawęczyn, państwa Opłatków oraz innych mieszkańców sołec-
twa Żdżary, zakupiono średni samochód bojowy marki MAN. Od 2015 roku w posiada-
niu druhów znajduje się lekki samochód marki Ford.                                           cd. str. 2 

 

Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z 70-leciem 
OSP w Żdżarach 

Projekt dla  
bezrobotnych 

str. 13 

Złoty znak związku odebrał Bogumił Marciniak - Prezes OSP Żdżary (w środku), po lewej Grzegorz               
Ciesielski - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP                      

w Poznaniu, po prawej Eugeniusz Grzeszczak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu 
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Druk: Unicorn T&T 

Z okazji jubileuszu 70 - 
lecia istnienia Jednostki 
zarząd i druhowie ufun-
dowali figurę św. Flo-
riana – patrona straża-
ków, która została po-
święcona przez ks. An-
toniego Janickiego, ka-
pelana straży pożarnych 
powiatu tureckiego.                                                                                                                   
     Kolejnym punktem 
uroczystości było wrę-
czenie odznaczeń. 
Złoty Znak Związku 
otrzymał Bogumił Mar-
ciniak – Prezes OSP 
Żdżary, 
Medalem Honorowym 
im. Bolesława Chomi-
cza odznaczono Sławo-
mira Maciejewskiego – 
OSP Żdżary, z kolei Medalem Sem-
pre Vigilant – Ryszarda Michalskiego 
– OSP Żdżary. 
 Złoty Medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymali: Stanisław 

Rykowski – OSP Kawęczyn, Bogumił 
Tomczyk i Marek Jasiak – OSP Ko-
wale Pańskie. 
 Srebrny Medal „Za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymali: Marian 

Balcerzak – OSP Kawęczyn, Zbi-
gniew Banasiak, Mariusz Marciniak, 
Henryk Janiak, Karol Migdalski –  

cd. str. 3 
 

Zaproszeni goście 

Z rąk Karoliny Maciejewskiej - Opiekunki MDP CTiF Żdżary ( po lewej) proporzec otrzymuje 
reprezentacja drużyny w składzie: Martynie Błaszczyk, Karolina Jaroma i Zuzanna Pacześna. 
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„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 
 płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska" 

Józef Ignacy Kraszewski 
 

Wszystkim Mamom -  Mieszkankom Gminy Kawęczyn 

składamy najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia, radości i wytrwałości w osiąganiu celów. 

To właśnie matka jest dla nas źródłem wiedzy  

o życiu oraz świecie, to ona kształtuje w dziecku właściwe postawy,  

uczy zasad, wpaja cenne wartości. 

Jej życiowa zaradność sprawia, iż potrafi łączyć pracę zawodową 

z cięższą i bardziej wymagającą pracą w domu. 

W tym szczególnym dniu chcielibyśmy życzyć,  

abyście zawsze były doceniane, 

a miłość, którą obdarzacie swoje dzieci,  

wracała do Was z podwojoną siłą. 

 

                                                                  Z wyrazami szacunku 

 

                                                                                           /-/ Piotr Gebler                                /-/ Jan Nowak 

                                                                                            Przewodniczący                                         Wójt 

                                                                            Rady Gminy Kawęczyn                    Gminy Kawęczyn 

 

OSP Żdżary, Łukasz Mila i Grzegorz 
Górski –  OSP Kowale Pańskie. 
 Brązowy Medal „Za zasługi 
dla pożarnictwa”: Rafał Gil – OSP 
Kawęczyn, Przemysław Maciejewski, 
Michał Chachuła, Waldemar Dusza, 
Sławomir Siemiątkowski – OSP Żdża-
ry, Krzysztof Jurek – OSP Kowale 
Pańskie.                                 Odznakę 
„Strażak wzorowy” otrzymali: Ad-
rian Lejman, Jakub Wypiór, Mariusz 
Gil – OSP Kawęczyn, Bartłomiej Sza-
lewski, Rafał Mikołajczyk, Szymon 
Wiatrowski, Wiktor Królak, Tomasz 
Jurek, Adrian Przybylak, Robert Nie-
strata – OSP Kowale Pańskie. 
   Powody do świętowania i radości 
miały także zawodniczki MDP Żdża-
ry. Dziewczęta mogą poszczycić się 
tym, iż zdobyły m.in. Mistrzostwo 
Polski w zawodach wg regulaminu 
CTiF w Olsztynie w 2014 r., IV miej-
sce na Mistrzostwach Świata w Opolu 
- 2015 r., Mistrzostwo Polski w zawo-
dach wg regulaminu CTiF w Wiśle w 
2016 r. W tym szczególnym dniu uho-
norowano zatem Drużynę, wręczając 
jej proprzec. Opiekunka MDP, druhna 
Karolina Maciejewska odebrała go z 
rąk prezesa Bogumiła Marciniaka, a 

następnie przekazała zawodniczkom: 
Martynie Błaszczyk, Karolinie Jaro-
mie i Zuzannie Pacześnej. Fundatora-
mi proporca są: Anna Majda – Radna 
Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Jan Gruca – Radny Powiatu 
Tureckiego, Jan Nowak – Wójt Gminy 
Kawęczyn, Piotr Gebler – Przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn, Grze-
gorz Dzikowski–Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn, Sebastian 
Janik – Radny Gminy Kawęczyn, ks. 
Antoni Janicki – Kapelan powiatowy 
straży pożarnych,  Jarosław Pasik – 
Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, 
Michał Chachuła – Komendant Gmin-
ny i trener MDP Żdżary, Jarosław 
Król – Członek Prezydium ZOG w 
Kawęczynie, Bogumił Marciniak – 
Prezes OSP Żdżary, Ryszard Michal-
ski – Wiceprezes OSP Żdżary, Karoli-
na Maciejewska – Opiekun MDP 
Żdżary, Stanisław Urbaniak – były 
Komendant ZOG w Kawęczynie, 
Piotr Ziółkowski – Naczelnik OSP 
Tokary, Sołtys Ryszard Jaśkiewicz 
wraz z mieszkańcami sołectwa Żdża-
ry, Koło Gospodyń Wiejskich w Żdża-
rach, druh Przemysław Maciejewski, 
Sławomir i Małgorzata Maciejewscy, 

Waldemar i Agnieszka Dusza, Bogu-
miła i Roman Warszewscy, Urszula i 
Józef Pacześni, Ewelina i Henryk Bil-
kowscy, Katarzyna  i Grzegorz Olek, 
Małgorzata i Jan Błaszczyk, Barbara i 
Krzysztof Kwaśniewscy, Angelika i 
Grzegorz Dzikowscy, Jadwiga i Bog-
dan Szarzała, Aneta i Krystian Ma-
ciaszczyk. 

      Ostatnim punktem uroczystości 
były przemówienia gości. Nie zabra-
kło wielu życzliwych słów, gratulacji 
oraz wsparcia dla drużyny dziewcząt, 
która już latem podczas Olimpiady 
MDP w Austrii będzie reprezentować 
nie tylko Gminę Kawęczyn i powiat 
turecki, ale także kraj. Zaproszeni go-
ście gratulowali Jednostce aktywności, 
gospodarności, życząc kolejnych rów-
nie udanych jubileuszy. 
 Po przemówieniach, Prezes Bo-
gumił Marciniak zachęcił, aby pozo-
stawić wpis w księdze pamiątkowej. 
Wszystkich gości zaproszono do straż-
nicy, gdzie mogli skosztować poczę-
stunku przygotowanego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Żdżar. 

Marcin Mazurek 
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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, niebędące 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 po-
zwolenie na budowę, jeśli charakter wykonywanych robót tego wymaga) od Starosty Tureckiego, jako organu admini-
stracji 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.                      Agnieszka Sasiak 

 

Uprzejmie informujemy, iż od 19 maja 2017 r. tj. po 12 miesiącach od wejścia nowe-
lizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015.584 ze zm.)  zacznie obowiązywać regulacja 
umożliwiająca przedsiębiorcom rejestrującym firmę dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania 
do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEiDG). Zarejestrowani płatnicy będą mogli także w ten sposób dokonywać zmiany danych ewiden-
cyjnych. 
Oznacza to, że przedsiębiorca rejestrujący firmę wraz z wnioskiem CEiDG-1 będzie mógł złożyć w Urzędzie Gminy 
następujące wnioski: 
 ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, 
 ZUS ZZA -   Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych, 
 ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń, 
 ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dane z tych dokumentów będą przekazywane do ZUS. Dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie dzień złożenia wnio-
sku o wpis do CEiDG. Jeżeli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEiDG, będzie 
mógł je przekazać do ZUS tak, jak to czyni obecnie. 
Nowe przepisy dotyczą jednak tylko zgłoszenia przedsiębiorców do ubezpieczeń. Nie zmieniają się zasady zgłoszenia 
do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców). Osoby te 
płatnik składek nadal będzie zgłaszał w ZUS. 

Halina Ambroziak-Juszczak 

KĄCIK PRAWNY 

CEiDG 

Azbest 
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Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego  
gmin powiatu tureckiego  

Zakończył się projekt pn. “Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, 
który został dofinansowany z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ze środków 
krajowych w ramach programu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu tery-
torialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. 
Głównym celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego. Cel ten został zreali-
zowany dzięki zapewnieniu zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych                       
z ożywieniem gospodarczym obszaru funkcjonalnego. 
W skład Partnerstwa wchodzili: 
Gmina Miejska Turek – Lider Projektu  
Partnerzy: 
1. Powiat Turecki  
2. Gmina Brudzew  
3. Miasto i Gmina Dobra  
4. Gmina Kawęczyn  
5. Gmina Malanów  
6. Gmina Przykona  
7. Gmina i Miasto Tuliszków  
8. Gmina Turek  
9. Gmina Władysławów  
10. Turecka Izba Gospodarcza  
11. Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  
W wyniku realizacji projektu opracowano następujące wspólne (obejmujące obszar całego powiatu) dokumenty 
strategiczne i sektorowe: 
1. Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego obszaru  
2. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru  
3. Studium komunikacyjne dla obszaru  
4. Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru  
5. Fundusze: poręczeń kredytowych i pożyczkowych – dla podmiotów gospodarczych  
Gmina Kawęczyn dzięki realizacji projektu opracowała następujące dokumenty:  
1. Program Ochrony Środowiska 
2. Dokumentację Projektową na Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 
3.  Opracowano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miej-
scowości Kawęczyn przy drodze 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa 
4.  Opracowano zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawę-
czyn 
5. Opracowano audyty energetyczne dla budynku Urzędu Gminy Kawęczyn, Zespołu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kawęczynie oraz Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich .  

Ewa Frątczak 
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KOMUNIKATY 
• dot. badania gleb 
    Urząd Gminy w  Kawęczynie wspólnie  z  Okręgową  Stacją     Chemiczno- Rolniczą  w Poznaniu  informuje, 
że badanie  prób glebowych dla  gospodarstw  rolnych  w  2017 r. odbyło  się w sołectwach: Kowale Pańskie –
Kolonia, Kowale Pańskie, Wojciechów, Leśnictwo, Siedliska  i Marianów –Kolonia. Koszt pobrania  jednej pró-
by wynosił w  całości 13,12 zł Rolnik  za każdą pobraną próbę płacił 5 zł, natomiast 8,12 zł do każdej próby               
dopłacał Urząd Gminy.  Na podstawie  otrzymanej  faktury i wykazu z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej  
w Poznaniu z w/w  sołectw zostały  pobrane z  gospodarstw  rolnych  473 próby  na kwotę  3 840,76 zł . 
 

 

• dot. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
Urząd  Gminy  w  Kawęczynie zgodnie z otrzymaną  i zatwierdzoną  Uchwałą  Nr 007.2.2017 r.  Zgromadzenie  
Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji  w  Koninie  z  dnia 15.03.2017 r.  w sprawie                
zatwierdzenia  taryf za  zbiorowe   zaopatrzenie  w  wodę i  zbiorowe  odprowadzanie ścieków  informuje, że od  
1 maja 2017 r. do 30  kwietnia 2018 r. obowiązywać będą  nowe  taryfy /opłaty /  dla odbiorców  za pobór wody i 
odprowadzone ścieki.  
    Cena  1 m3   dostarczonej  wody   -  3,01 zł  brutto 
    Cena 1 m 3 ścieków                       -   5,18 zł  brutto     
    Wysokość opłat  abonamentowych  nie uległa zmianie. 
 
 
 
• dot. wykazu nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej  w miejscowości  

Marcjanów przeznaczonej  na cele rolnicze 
Działając  na  podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce  nieruchomościami                
( tj. Dz.U. z  2016 r.,  poz. 2147  ze  zm. ) WÓJT GMINY KAWĘCZYN informuje,  że  w  terminie od    
13.04.2017 r. do 25.05.2017 r.   w   siedzibie  Urzędu  Gminy w Kawęczynie  wywieszony jest w y k a z    nieru-
chomości gruntowej  częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Marcjanów przeznaczonej                   
na cele rolnicze. 
 W  wykazie podany został termin składania wniosków  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu przedmiotowej nieruchomości  na  podstawie  art. 34 ust. 1pkt.1 i 2 . 
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokal-
nej, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz na stronie bip kaweczyn.pl     
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, pokój nr 22,  tel. 63  288 59 32. 
 
 
 
• dot. przyjmowania wniosków na dopłaty bezpośrednie 
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku od 4 do 15 maja będzie czyn-
ne w godz. 6:00-20:00. 

W 2017 r. nie przewiduje się przedłużenia terminu przyjmowania wniosków.  
15 maja 2017 r.  to ostatni dzień składania wniosków bez sankcji. 

 
 
 
• dot. dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych 
Informuje się, że zgodnie z ustawą  z dnia 7  lipca 2005 r.  o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich (Dz.U. z 2016 r. poz.792), od  2006 r. funkcjonują  dopłaty  z budżetu państwa  do składek ubezpieczenia 
upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i  krzewów owocowych. Ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła 
korzystniejsze warunki dostępu do 65  %  dopłaty  z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. Na stronie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   (http://www.minrol.gov.pl w zakładce Informacje branżowe—> Ubezpieczenia) 
znajduje się szczegółowa  informacja dotycząca ww. ubezpieczenia. Mając na uwadze możliwość wystąpienia 
przymrozków wiosennych oraz innych  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ciągu roku zachęca się                
rolników do skorzystania z tej formy pomocy, celem zminimalizowania ryzyka prowadzonej produkcji rolnej.                     
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JAN MATUSIAK Kustosz sanktua-
rium NMP w Ostrowąsie na Kuja-
wach. Urodził się 15 lutego 1937 r. 
Zmarł 18 marca 2006 r. Pochodził z 
Milejowa w parafii Tokary, wsi nale-
żącej do Gminy Kawęczyn, w powie-
cie tureckim, w województwie wiel-
kopolskim.  
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego w Turku, w 1956 r. rozpoczął 
Naukę w Wyższym Seminarium 
Duchownym We Włocławku, 
ukończył je w 1962 r. 

24 czerwca 1962 r. w 
katedrze włocławskiej wyświę-
cono go na prezbitera. Sakra-
ment kapłaństwa przyjął z rąk 
biskupa Antoniego Pawłowskie-
go. 16 stycznia 1979 roku uzy-
skał tytuł magistra teologii Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Zanim rozpoczął działal-
ność duszpasterza w Ostrowąsie 
pełnił obowiązki kapłańskie – 
wikariusza w następujących pa-
rafiach: Błaszki (1962 zastęp-
stwo), Mazowsze (1962-1964), 
Działyń (1964-1965), Kliczków 
Mały (1965-1967), Brześć Ku-
jawski (1967-1968), Przedecz 
(1968-1971), Konin - Morzysław 
(św. Wojciecha: 1971-1973), 
Grzegorzew (1973-1974), Kikół 
(1974-1977), Chodecz (1977-
1978). 

W roku 1978 został skie-
rowany do pracy duszpasterskiej 
w parafii Ostrowąż w diecezji 
włocławskiej, gdzie rezydował 
do śmierci. Początkowo jako wi-
kariusz i zarządca parafii, na-
stępnie od 23 październik 1986 r. 
jako proboszcz i zarazem ku-
stosz sanktuarium maryjnego.  
Dzięki wielkiej aktywności zdo-
łał rozbudować tutejsze sanktua-
rium Matki Bożej, księżnej Ku-
jaw. Z pomocą dobroczyńców 
wzniósł Dom Pielgrzyma. Na 
terenie wsi – z jego inicjatywy – 
powstało dwadzieścia stacji ró-
żańcowych. Doprowadził do ko-
ronacji tutejszego obrazu NMP 
(24 sierpnia 1986 r.).  

Oddani wierni swojego  zasłużonego 
kapłana pożegnali w Ostrowąsie, po 
czym kondukt żałobny udał się do To-
kar, gdzie ciało spoczęło na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym  
Lit.: Stanisław Białowąs, Ksiądz Jan 
Matusiak patronem szkoły w Ostrową-
sie, Gazeta Aleksandrowska 2010, nr 
39, s. 8-9; Martyna Chyzińska, Ksiądz 
Jan Matusiak – niezwykły kapłan z 

Ostrowąsa, Zdrój Ciechociński 2011, 
numer z listopada. Internetowa strona 
Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie; 
strona Sanktuarium NMP w Ostrową-
sie. 
 

Jerzy Łojko 

KĄCIK HISTORYCZNY 

Encyklopedia Gminy Kawęczyn 

Mogiła w Tokarach 
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     "Wspomnień blask" ma już swoją 
siódmą odsłonę. Od listopada ubie-
głego roku ukazują się teksty, które 
obrazują minione dzieje naszego re-
gionu.  Wszystko to za przyczyną 
wspaniałych osób, bohaterów cyklu, 
potrafiących dzielić się tym, co pięk-
ne, radosne, trudne oraz bolesne.  
       Majowy artykuł z cyklu 
„Wspomnień blask” poświęciłam pa-
ni Stanisławie Olek, która historię 
swojego życia opowiedziała córce - 
Wandzie Piasek. To właśnie pani 
Wanda przelała na papier wspo-
mnienia mamy. Z bohaterką artyku-
łu udało mi się porozmawiać przez 
telefon. W słuchawce usłyszałam mi-
ły, przyjemny, wzbudzający zaufanie 
głos. Pani Stanisława opowiedział mi 
o swoim dzieciństwie i sporcie. Oby-
dwie cieszyłyśmy się, że mogłyśmy się 
poznać, choć tylko przez telefon. Wy-
raziłyśmy nadzieję na to, iż uda nam 
się spotkać osobiście. Wielką pomocą 
w kontakcie i powstaniu artykułu 
służył syn pani Stanisławy – Marek 
Olek, który pracuje w Urzędzie Gmi-
ny w Kawęczynie.    
      Chciałabym zaznaczyć, że pani 
Stanisława, to już druga bohaterka 
cyklu, opisująca pracę nauczyciela w 
szkole, która dziś już nie istnieje. 
Pierwszą była Kazimiera Chojnacka, 
kierownik nieistniejącej Szkoły Pod-
stawowej w Młodzianowie. Relacje 
pani Kazimiery opublikowane zosta-
ły w nr 1/17 (369) Kawęczyniaka.  

Stanisława Olek – córka Józefy                   
i Władysława Mazurków, urodziła się 
13 sierpnia 1935 r. w Cieszacinie Wiel-
kim (powiat jarosławski). Od 1971 ro-
ku wraz z rodziną mieszka w Tarno-
brzegu (miasto na prawach powiatu w 
województwie podkarpackim). Absol-
wentka Liceum Pedagogicznego o pro-
filu Wychowania Fizycznego w Szklar-
skiej Porębie. Nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Gozdowie w latach 

1952-1963.  W latach 1963-1971 nau-
czycielka Szkoły Podstawowej w Dą-
browie Leśnej (gmina Lubsko, powiat 
Żary). W latach 1971-1990 Sekretarz 
Klubu Sportowego SIARKA Tarno-
brzeg, a także kierownik trzech sekcji 
sportowych: tenisa stołowego, siatków-
ki i pływania. Czynna zawodniczka II 
ligowego klubu OLIMPIA Lubsko w 
tenisie stołowym w latach 1964 - 1970. 
Dwukrotna Mistrzyni Polski Ludowych 
Zespołów Sportowych w Tenisie Stoło-
wym (mistrzostwa te odbyły się w 
Piotrkowie i Otwocku k. Warszawy). 
Zdobyła Mistrzostwo Polski Nauczy-
cieli w Tenisie Stołowym w Warsza-
wie. Sześciokrotna Mistrzyni Woje-
wództwa Zielonogórskiego (woje-
wództwo to istniało do 1998 r.) w Teni-
sie Stołowym. Ponadto brała również 
udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie 
Kościołów Katolickich w Tenisie Sto-
łowym. 

„Do Tokar trafiłam za przyczyną 
mojego męża Janka” 

 Urodziłam się 13 sierpnia 1935 
r. w Cieszacinie Wielkim (powiat jaro-
sławski). Rodziców straciłam będąc 
małym dzieckiem. Trafiłam wówczas do 
sierocińca. Mój wuj przeżył Oświęcim. 
Kiedy dowiedział się, że przebywam w 
Domu Dziecka, zabrał mnie stamtąd. 
Osiedlił się koło Legnicy w miejscowo-
ści Wysokie. 
 Do Tokar trafiłam na początku 
lat 50-tych za przyczyną mojego męża 
Janka. Poznaliśmy się na Biegach Na-
rodowych w Szklarskiej Porębie, gdzie 
uczęszczaliśmy do tej samej szkoły – 
jedynego wówczas w kraju Liceum Pe-
dagogicznego o profilu Wychowania 
Fizycznego. Zajęcia lekcyjne obejmo-
wały m.in. jazdę na nartach. Ścigając 
się na ośnieżonych stokach Karkonoszy 
oboje z mężem pokochaliśmy sport, co 
wiele lat później przełożyło się na zain-
teresowania, a nawet sukcesy naszej 
rodziny… 

Szkoła w XIX-wiecznym dworku 
 Po ukończeniu szkoły i naszym 
ślubie mąż został powołany do wojska, 
a ja zamieszkałam z jego rodzicami w 
Tokarach. Wtedy właśnie rozpoczęłam 
swoją pierwszą pracę jako nauczyciel-
ka w 6 klasowej Szkole Podstawowej w 
Żdżarach. Nazwa Żdżary odnosiła się 
jednak do sołectwa, które obejmowało 
jeszcze dwie miejscowości (przysiółki) 
– Myszkowice i Gozdów. W rzeczywi-
stości   szkoła zlokalizowana była w 
Gozdowie i tak ją potocznie nazywano. 
Mieściła się w XIX-wiecznym dworku, 

malowniczo otulonym przez ogromny 
park z trzema stawami. Gozdów był 
wsią i folwarkiem, należał do gminy 
Tokary, ponadto był częścią majątku 
Tokary i przynależał do rodziny Bier-
nackich. Parcelacja majątku Tokary 
spowodowała, że wyodrębniła się sa-
modzielna własność w Gozdowie. W 
1906 roku majątek przejęła rodzina 
Młodeckich. W ich posiadaniu był do 
czasów II wojny światowej. Po rozpar-
celowaniu majątku, jak już wspomnia-
łam, ulokowano tam szkołę, która znaj-
dowała się w dworku do 1987 r. Rozpo-
czynałam tam rok szkolny 1952/1953 z 
dwiema nauczycielkami, Danutą Ja-
rych i Haliną Bukowiecką. Lekcje od-
bywały się na parterowej kondygnacji 
dość  zniszczonego wewnątrz budynku. 
Pamiętam, że na czas remontu dworku 
zajęcia szkolne organizowaliśmy w pry-
watnych domach mieszkańców Żdżar i 
pobliskich Myszkowic. Gospodarze z 
wielką życzliwością udostępniali nam 
swoje największe izby i bardzo o nas 
dbali, a dzieci miały z tego tytułu wiel-
ką atrakcję. Uczyłam wtedy w domu 
Janiny i Tadeusza Walczaków, obecnie 
mieszkają tam Państwo Grudzińscy. Po 
jakimś czasie szkoła powróciła do 
dworku i liczyła około 80-90 dzieci. 
Mimo przystosowania obiektu, które 
polegało głównie na pracach murarsko
-malarskich i stolarskich, nie było tam 
prądu. Dlatego w zimie lekcje rozpo-
czynały się później, albowiem trzeba 
było poczekać na światło dzienne, ale 
też zakończyć je zanim zapadał zmrok. 
O tej porze roku, żeby zdążyć na czas, 
do szkoły chodziłam….. po ciemku.  Nie 
kursowały tam wtedy żadne autobusy 
więc odległość 2,5 km z gospodarstwa 
moich teściów w Tokarach do Gozdowa 
przemierzałam pieszo. Bez względu na 
pogodę i porę roku, czasem przez śnież-
ną zawieję, czasem w ulewny deszcz. 
Bywało jednak że mogłam skorzystać z 
nietypowego środka komunikacji. Po-
nieważ  gospodarze z Tokar wozili tam-
tejszego księdza bryczką na lekcje reli-
gii do szkoły w Gozdowie i odwrotnie, 
mogłam się z nimi czasami zabrać. 
Piękne były te przejażdżki…. bryczką 
do pałacu! Zwłaszcza wiosną albo u 
progu lata.                                   

Lekcje Wychowania Fizycznego 
 Pora roku i pogoda odgrywały 
też spore znaczenie w organizowaniu 
lekcji WF-u. Sportowego ducha do 
szkoły i nowe pomysły na te zajęcia 
zaczął wprowadzać mój mąż Janek,  

cd. str.9 

Wspomnień blask 
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który w 1955 roku dołączył do grona 
pedagogicznego w Gozdowie. Wcze-
śniej, po zakończeniu służby wojskowej 
pracował przez rok w Szkole Podsta-
wowej w Luboli koło Pęczniewa. W 
tamtych czasach obowiązywały tak 
zwane „nakazy pracy” w szczególnie 
ważnych dla rozwoju Państwa zawo-
dach. Urzędowe skierowania do kon-
kretnych miejsc zatrudnienia otrzymy-
wali m.in.  szerzący oświatę nauczycie-
le. Kiedy więc Janek trafił do Gozdo-
wa, zaczął uatrakcyjniać lekcje Wycho-
wania Fizycznego. Na tyłach dworku 
wymyślił duże boisko szkolne, które 
zrobił z pomocą starszych uczniów wła-
snym sumptem. Tam właśnie dzieci 
miały gimnastykę, grały w dwa ognie, a 
chłopcy uczyli się strzelać gole do 
bramki. Jednak WF dzieci najbardziej 
lubiły zimą, kiedy obowiązkowa lekcja 
zamieniała się w przyjemną zabawę: 
lepienie bałwana, bitwę na śnieżki, jaz-
dę na sankach albo największą frajdę -  
prawdziwy kulig. Boisko szkolne zimą 
zamieniało się w lodowisko, na którym 
uczniowie poznawali grę w hokeja . 
Służyły do tego w specjalny sposób wy-
strugane przez męża i chłopców, za-
krzywione na końcach kije. 

Przeprowadzka do dworku 
  W 1958 roku przeprowadziliśmy 
się z 3-letnim synem Markiem i  2-
letnią córką Ewą z Tokar do naszego 
pierwszego samodzielnego mieszkania 
w budynku szkoły. Mieściło się ono w 
parterowym skrzydle dworku w Gozdo-
wie. Na piętrze zamieszkało małżeń-
stwo nauczycieli, Danuta i jej mąż Bog-
dan Jarych, który w międzyczasie do 
nas dołączył. Jedno z pomieszczeń na 
górze zajmowała też kolejna nauczy-
cielka Halina Bukowiecka. 
 Wówczas szkoła powiększyła się 
o siódmą klasę. Były to czasy, kiedy 
ławki sprzyjały prawidłowej sylwetce 
uczniów. Dzieci nie musiały się wtedy 
garbić. Miały wygodne oparcia i sie-
dziska połączone z odpowiednio prze-
chylonymi pulpitami. W tych pulpitach 
znajdowały się otwory na kałamarze z 
atramentem, ponieważ do pisania uży-
wano zwykłych piór. Zwykłe pióro to 
po prostu drewniana „obsadka” z wy-
mienną stalówką. Największą zmorą 
uczniów były tak zwane kleksy, bo wy-
starczyło pobrać z kałamarza za dużo 
atramentu albo nie osuszyć odpowied-
nio stalówki na specjalnej bibule i w 
zeszycie pojawiała się plama. To jed-
nak na swój sposób uczyło skupienia, 
uwagi, spokoju i staranności. Prowa-
dziłam głównie lekcje Języka Polskie-

go. Wówczas ten przedmiot obejmował 
kaligrafię! Okrągłe, dopracowane w 
każdym szczególe literki były podstawą 
do nauki pisania w sposób ładny oraz 
czytelny. Ciekawostką dzisiaj mogą być 
zajęcia, które prowadziłam również w 
ramach przedmiotu Prace Ręczne. Po-
legały one na uczeniu dzieci bardzo 
pożytecznych umiejętności, takich jak 
przyszywanie guzika, cerowanie lub 
naszywanie łaty na kawałku materiału, 
czy obrębianie brzegów miękkich tka-
nin, z których powstawały chusteczki 
do nosa. Innych jak tekstylne w tamtych 
czasach nie używano. Istniał także po-
dział tych lekcji na grupy dla dziewcząt 
i chłopców. Dziewczynki uczestniczyły 
na przykład w prostych zajęciach kuli-
narnych, a chłopcy w technicznych: 
m.in. zbijali karmniki dla ptaków. Z 
kolei na lekcjach wychowawczych 
uczyliśmy dzieci podstawowej kultury 
osobistej w zakresie zwrotów grzeczno-
ściowych oraz tego jak w określonych 
sytuacjach należy się zachowywać, a 
jak nie wypada. Myślę, że w dzisiej-
szych czasach bardzo tego brakuje, 
zwłaszcza wśród dzieci, które z różnych 
przyczyn takiej wiedzy nie wynoszą z 
domów. Zabawne może się współcze-
śnie wydawać, że na tych lekcjach wy-
chowawczych sprawdzaliśmy też dzie-
ciom, pod kątem czystości, uszy, pa-
znokcie i obowiązujące wówczas przy 
fartuszkach szkolnych białe kołnierzyki. 
Jeszcze zabawniejsze są moje notatki 
na ten temat zapisane w notesie, który 
jako dość „oryginalna pamiątka” za-
chował się przez wiele, wiele lat. Z tych 
zapisków zaśmiewały się później moje 
dorosłe dzieci. 

Wspomnienia z Gozdowa 
 Kiedy pracowaliśmy z mężem w 
szkole w Gozdowie, na świat przyszły 
kolejno nasze dwie córki: Bożena i 
Wanda. Najmłodsza z nich Wanda uro-
dziła się, nie jak pozostałe dzieci w 
szpitalu w Turku, tylko w samym dwor-
ku. Do tamtejszej szkoły podstawowej 
zaczął uczęszczać jedynie nasz syn Ma-
rek, który rozpoczął naukę w wieku 6 
lat. Był ku temu konkretny powód. Otóż 
w jednej z sal lekcyjnych, przetrwało z 
czasów dworskich małe okienko tuż 
nad podłogą do pomieszczenia, które 
przed wojną mogło być sutereną dla 
służby albo kuchni. Za naszej bytności 
było ono piwnicą. I tę właśnie piwnicę 
upodobał sobie nasz 5-letni syn, który 
przez okienko do klasy notorycznie 
podpowiadał uczniom na lekcjach. Nie 
pomagały prośby ani groźby, więc po-
słaliśmy małego Mareczka z jego dużą 

wiedzą o rok wcześniej do szkoły. W 
części wspomnianej piwnicy składane 
były potłuczone szyby i inne szkła. Wła-
śnie to miejsce upatrzyła sobie nasza 
córka Bożenka, bawiąc się z rodzeń-
stwem w chowanego. Miała wtedy trzy, 
może cztery lata. Wchodząc do 
„kryjówki” przewróciła się tak niefor-
tunnie, że upadła w te szkła buzią.                                                                                          
Janka akurat nie było wtedy w domu 
więc kolega nauczyciel, Bogdan Ja-
rych, zabrał mnie z nią swoim motorem 
do lekarza w Liskowie. Córce pozostała 
trwała „pamiątka” w postaci blizny, a 
mnie mrożące krew w żyłach wspo-
mnienie słów doktora, że szkło wbiło 
się jej zaledwie o kilka milimetrów od 
oka. Mieszkanie w malowniczej scene-
rii dworku niosło też inne zagrożenia 
dla naszych dzieci, które całe dnie ba-
wiły się w parku. Kiedyś, dosłownie na 
chwilę, została tam w pewnej odległo-
ści od frontowego wejścia najmłodsza 
córka, 3-letnia wtedy Wanda. Ta chwi-
la wystarczyła, aby ruszył na nią z ro-
gami, rozpędzony wielki baran. To wy-
jątkowo groźne zwierzę, które uwolniło 
się z łańcucha, zauważyłam stojąc na 
wysokim ganku. Nie miałam szans zdą-
żyć więc zaczęłam przerażonym głosem 
krzyczeć do córki, żeby szybko położyła 
się buzią na ziemi. Posłuchała. Baran 
przeskoczył nad nią i uniknęliśmy tra-
gedii. Moja córka twierdzi dziś, że jest 
to jej pierwsze w życiu i jedyne wspo-
mnienie z Gozdowa. Starsze dzieci, co 
prawda mgliście, ale pamiętają na-
szych ulubionych sąsiadów po przeciw-
nej stronie ulicy vis a vis bramy dwor-
ku. Pan Franciszek Białkowski był 
szkolnym woźnym i „złotą rączką”. 
Doskonały gospodarz, bardzo miły, 
uczynny człowiek.  
Wykonywał drobne naprawy w dworku 
i zajmował się paleniem w piecach. Te 
zabytkowe piece przypominały niemal 
dzieła sztuki. Mosiężne drzwiczki od-
zwierciedlały artystyczny kunszt zduna, 
a przepiękne kafle z rzeźbą wzorów i 
ornamentów, dawały ciepło uczniom i 
mieszkańcom dworku. 
Żona naszego woźnego, pani Kazia, 
miała maszynę do szycia. Pamiętam, że 
dawałam jej jakieś naddarte albo skur-
czone w praniu  koszule Janka, z któ-
rych wspaniała gospodyni wyczarowy-
wała sukieneczki dla moich dziewczy-
nek. Do Pani Kazi chodziłam też piec 
ciasto, ponieważ w dworku nie było 
odpowiedniego pieca z piekarnikiem, 
czyli tak zwaną duchówką.  

cd. str. 10  
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 Państwo Białkowscy mieli trzy 
nastoletnie córki: Jasię, Zosię i Gie-
nię, które często u nas bywały, bo mo-
je dzieci bardzo je lubiły. Przed za-
trudnieniem niani, panny Białkowskie, 
od czasu do czasu, opiekowały się ma-
luchami, kiedy ja stawiałam pierwsze 
kroki na arenie sportowej. 
 

Przygoda z ping-pongiem 

 
 Właśnie w Gozdowie mąż nau-
czył mnie grać w tenisa stołowego. Do 
jednego z wolnych pomieszczeń dwor-
ku wstawił stół ping-pongowy                
i tam trenowaliśmy. Zorganizowany 
przez Janka sprzęt przyciągał też star-
szych uczniów. Z czasem więc przy 
stole ping-pongowym swoich sił pró-
bowały szkolne dzieci, ale i nasi zna-
jomi. Najczęściej przyjeżdżał pograć z 
nami Janka kolega, Michał Sikorski 
(późniejszy Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Kawęczynie). Te zacięte walki 
okazały się na tyle solidnymi treninga-
mi, że zaczęłam startować w oficjal-
nych turniejach i odnosić pierwsze 
sukcesy na terenie powiatu tureckiego. 
Tenis Stołowy nie był jednak jedyną 
dyscypliną, w której ten powiat repre-
zentowałam. Razem z Jankiem grali-
śmy też w Okręgowej Lidze Szachowej 
w Turku. Nasza sekcja liczyła 10 za-
wodników i pamiętam, że kiedyś poje-
chaliśmy na mecz do Poznania z tam-
tejszą drużyną Klubu Sportowego 
„Pocztowiec”. Przegraliśmy tam 1:9. 
Ten jeden punkt dla naszego zespołu 
zdobyłam akuratnie ja. 
 Oboje z mężem uczyliśmy w Go-
zdowie do 1963 roku. Wyjechaliśmy w 
zielonogórskie, aby dalej nieść kaga-
nek oświaty  w małej miejscowości 
Dąbrowa Leśna, (wówczas powiat 
Lubsko, dziś gmina Lubsko, powiat 
Żary),  gdzie powstawała kolejna 
szkoła podstawowa. Również tam Ja-
nek zajmował się krzewieniem sportu. 
Wychował szkolną drużynę piłki ręcz-
nej dziewcząt, która odnosiła sukcesy 
na arenie ogólnopolskiej. Natomiast 
tenis stołowy stał się już tradycją ro-
dzinną, bo po rakietki sięgnęła cała 
czwórka naszych dzieci. Byłam czynną 
zawodniczką i sześciokrotną Mistrzy-
nią Województwa Zielonogórskiego, 
ale największe sukcesy w tej dyscypli-
nie odnosiła najstarsza z córek Ewa, 
która kilkakrotnie stawała na najwyż-
szym stopniu podium z tytułami Mi-
strzyni Polski.  W 1971 r. Klub Spor-
towy SIARKA Tarnobrzeg zwrócił się 

do nas z propozycją przyjęcia Ewy do 
sekcji tenisa stołowego. Wyraziliśmy 
na to zgodę, jednak warunkiem była 
przeprowadzka całej naszej rodziny do 
Tarnobrzegu (województwo podkar-
packie). Klub przystał na to i zatrudnił 
mnie na stanowisku Sekretarza Klubu. 
Ponadto byłam kierownikiem trzech 
sekcji sportowych: tenisa stołowego, 
siatkówki i pływania. Z zawodnikami 
tych sekcji uczestniczyliśmy w wielu 
zawodach, zarówno w kraju, jak i za 
granicą. W klubie pracowałam do cza-
su przejścia na emeryturę, a więc do 
roku 1990. Janek z kolei uczył w szko-
łach Wychowania Fizycznego. Przez 
wiele lat Ewa była w stałym składzie 
Kadry Narodowej Tenisa Stołowego i 
reprezentowała nasz kraj m.in. na Mi-
strzostwach Świata w Japonii. 
 

„Wiersze w grudce ziemi” 

 
 Mój mąż Janek już od czasów 
Szklarskiej Poręby pisał wiersze. No-
tował je na jakichś skrawkach papieru 
i mówił o swojej twórczości, że to tyl-
ko tak, „do szuflady”. Przez 60 lat 
skrzętnie zbierałam te wszystkie karte-
luszki. Stosunkowo niedawno, bo w 
2012 roku, wydaliśmy z dziećmi dwa 
tomiki poezji Janka zatytułowane 
„Wiersze w 
grudce ziemi” 
i „ Jana Pawła 
II-go Ojczy-
zno…” 

 
Jak historia 

zatoczyła koło 

 
 Wspomi-
nam o tym, po-
nieważ mąż 
często w swo-
ich wierszach 
powracał do 
rodzinnych 
stron. Urodził 
się w Głucho-
wie, mieszkał w 
Tokarach, pra-
cował w Go-
zdowie. W stro-
ny swojego 
wczesnego 
dzieciństwa 
powrócił też 
nasz syn Ma-
rek, który na 
stałe zamiesz-
kał w domu dziadków Olków.                     

Idąc w ślady ojca, w 12 lat po naszym 
wyjeździe z Gozdowa, zajął się propa-
gowaniem sportu. Najpierw w samych 
Tokarach później na terenie gminy 
powołując Ludowe Zespoły Sportowe. 
Współtworzył też Klub Sportowy Orzeł 
Kawęczyn, zakładając m. in. drużynę 
tenisa stołowego na bazie wcześniej-
szych sukcesów w latach 80-tych swo-
ich i swojego wychowanka uczestni-
czących dwukrotnie  w Mistrzostwach 
Polski dla niezrzeszonych, reprezentu-
jąc byłe województwo konińskie. Tym 
sposobem historia zatoczyła koło. 
 
Dla mnie samej wspomnienia z tam-
tych stron są szczególne, bo wiążą się 
ze startem zawodowym i startem                 
w dorosłe życie, ale przede wszystkim 
-  tam był początek naszej rodziny. 

                                                              
Stanisława Olek 

 
Redakcja tekstu: Wanda Piasek 

Paulina Woźniak 

 
 
 
                                                         

Z albumu Stanisławy Olek 

cd. sr.11 

Stanisława Olek                       
z uczniami klasy V                

Szkoły Podstawowej                 
w Gozdowie - 1962 r. 
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Stanisława Olek (I rząd od góry, 
trzecia od lewej) z uczniami 

Szkoły Podstawowej  
w Gozdowie. Zdjęcie wykonano 

nieopodal dworku. 

Stanisława Olek podczas 
turnieju tenisa stołowego  

w 1969 r. 

Pani Stanisława przed dworkiem  
w 2016 r., należącym  

do Ewy i Andrzeja Opłatków. 
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1.W dn. 30.03.2017 r. wybrano najko-
rzystniejszą ofertę w przetargu nieogra-
niczonym na zadanie pn. 
„Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej w Gminie Kawę-
czyn – Zespół Szkół im. MSC w Ka-
węczynie”. Inwestycja współfinanso-
wana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego                
w ramach osi priorytetowej 3. Energia, 
działania 3.2. Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1. 
Kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicz-
nej, w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. W dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert tj.  16.03.2017 r. 
swoje oferty złożyło 5 wykonawców. 
Firma Budowlana CEGBUD z siedzi-
bą Chlebów 48, 62-700 Turek uzyska-
ła najwyższy wynik punktowy przy oce-
nie oferty wg kryteriów: cena oferty w 
wysokości 1.638.862,14 PLN brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz okresem gwarancji 120 mies. Ter-
min wykonania zamówienia będącego 
przedmiotem zamówienia ustalono do 
dnia 30.09.2017 r. Podpisanie umowy 
nastąpiło 10.04.2017 r. 

2.W dn. 04.04.2017 r. wybrano najko-
rzystniejszą ofertę w przetargu nieogra-
niczonym na zadanie pn. 
„Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej w Gminie Kawę-
czyn – Urząd Gminy w Kawęczynie” 
inwestycję współfinansowaną ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach osi prioryteto-
wej 3. Energia, działania 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Poddzia-
łania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności 
publicznej, w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Firma Usługi Ogól-
no-Budowlane z siedzibą Lisiec Mały 
62, 62-571 Stare Miasto uzyskała naj-
wyższy wynik punktowy przy ocenie 
oferty wg kryteriów: cena oferty w wy-
sokości 369.002,16 PLN brutto za wy-
konanie przedmiotu zamówienia oraz 
okresem gwarancji 120 mies. Termin 
wykonania zamówienia będącego 
przedmiotem zamówienia ustalono do 
dnia 31.07.2017 r. Podpisanie umowy 
nastąpiło 13.04.2017 r. 

3.W dn. 19.04.2017 r. wybrano najko-
rzystniejszą ofertę w przetargu nieogra-

niczonym na zadanie pn. „Remont na-
wierzchni dróg gminnych na terenie 
Gminy Kawęczyn” w częściach tj. 
część I : Remont drogi gminnej w 
miejscowości Będziechów na odcinku 
dł. 0,830 km,  część II: Remont drogi 
gminnej Wojciechów – Marianów na 
odcinku długości 0,520 km 

Firma MAR-BRUK Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe z siedzibą  os. 
Wyzwolenia 10/100, 62-700 Turek uzy-
skała najwyższy wynik punktowy przy 
ocenie oferty wg kryteriów: cena oferty 
w wysokości: część I: 191.679,87 PLN 
brutto oraz część II: 99.530,48 PLN 
brutto za wykonanie przedmiotu zamó-
wienia oraz okresem gwarancji 5 lat. 
Termin zakończenia robót będących 
przedmiotem zamówienia na obie czę-
ści ustalono do dnia 14.07.2017 r. Pod-
pisanie umowy nastąpiło 25.04.2017 r. 

W dn. 19.04.2017 r. unieważniono po-
stępowanie przetargowe pn.: „Remont 
nawierzchni dróg gminnych na tere-
nie Gminy Kawęczyn” część III 
„Remont drogi gminnej w miejscowo-
ści Chocim na odcinku długości 0,330 
km . Cena najkorzystniejszej oferty 
znacznie przewyższała kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczać na 
sfinansowanie zamówienia i nie miał 
możliwości zwiększenia środków finan-
sowych do ceny najkorzystniejszej ofer-
ty w związku z czym unieważniono po-
stępowanie.    

4.W dn. 31.03.2017 r. ogłoszono prze-
targ nieograniczony na zadanie pn. 
„Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej w Gminie Kawę-
czyn – Zespół Szkół w Kowalach Pań-
skich” inwestycja współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego  w ramach osi prio-
rytetowej 3. Energia, działania 3.2. Po-
prawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1. 
Kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicz-
nej, w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Termin wykonania zamó-
wienia będącego przedmiotem zamó-
wienia ustalono do dnia 31.10.2017 r. 
W dniu, w którym upłynął termin skła-
dania ofert tj.  18.04.2017 r. swoje ofer-
ty złożyło 6 wykonawców. Procedura w 
toku. 

5.W dn. 14.04.2017 r. wybrano najko-
rzystniejsze oferty w ogłoszonym w dn. 

31.03.2017 r.  w Bazie Konkurencyjno-
ści Funduszy Europejskich oraz na stro-
nie BIP Gminy Kawęczyn zapytaniu 
ofertowym na „Sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania  
inwestycyjnego pn. „Termomoder- 
nizacja obiektów użyteczności pu-
blicznej w Gminie Kawęczyn” w czę-
ściach: 

część I branża konstrukcyjno-
budowlana - Wojciech Filipowicz zam.  
ul. Turecka 43, 62-709 Malanów, oferta 
uzyskała najwyższy wynik punktowy 
przy ocenie oferty wg kryteriów: cena 
oferty w wysokości 24.000,00 zł brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz czasem reakcji do 2 godzin. 

część II branża sanitarna - Instalator 
Janusz Miłowski z siedzibą ul. T. Ko-
ściuszki 17/1a, 62-800 Kalisz, oferta 
uzyskała najwyższy wynik punktowy 
przy ocenie oferty wg kryteriów: cena 
oferty w wysokości 8.477,16 zł brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz czasem reakcji do 2 godzin. 

część III branża elektryczna - Usługi 
Projektowe Krzysztof Owczarek z 
siedzibą Os. Wyzwolenia 1/22, 62-700 
Turek, oferta uzyskała najwyższy wynik 
punktowy przy ocenie oferty wg kryte-
riów: cena oferty w wysokości 
10.799,99 zł brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia oraz czasem 
reakcji do 2 godzin. 

Zamówienie współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 
3 „Energia”, Działanie 3.2. „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej”, Poddziałanie 
3.2.1. „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności 
publicznej” . Termin realizacji umowy 
w okresie realizacji inwestycji dla każ-
dego z budynków użyteczności publicz-
nej do dnia zakończenia robót budowla-
nych objętych nadzorem, ich odbioru 
końcowego i całkowitego rozliczenia 
robót, a także w okresie rękojmi, gwa-
rancji udzielonej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę robót. Podpisanie umów 
nastąpiło 19.04.2017 r. 

 

Ewelina Buda 

Przetargi w Gminie Kawęczyn 
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19 kwietnia w świetlicy wiejskiej w 
Milejowie odbyły się pierwsze z 
serii zajęć w ramach projektu Kra-
jowego Stowarzyszenia Sołtysów 
„Rozsmakowani w kulturze” dofi-
nansowanego ze środków Rządowe-
go Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. Były to warsztaty inte-
gracyjno–rozwojowe. W spotkaniu 
uczestniczyło 20 ochotników z tere-
nu Gminy Kawęczyn w wieku po-
wyżej 60 lat.  Przeprowadzony 
warsztat integracyjno-rozwojowy 
stanowił energetyczną i zaskakującą 
rozgrzewkę, był wstępem do przy-
gody z projektem. Poprowadziła go 
Olga Stobieracka – Rozmiarek: tre-
nerka dramy i edukacji międzykul-
turowej, członkini Stowarzyszenia 
Praktyków Dramy STOP-
KLATKA, a także Stowarzyszenia 
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych 
„Horyzonty”. Uczestnicy pobudzeni 

do kreatywnego działania, pozna-
wali się wzajemnie, odkrywali po-
tencjały, rozmawiali i wymieniali 
się doświadczeniami. Czeka ich 
jeszcze wiele interesujących spo-

tkań. Przed seniorami zajęcia wo-
kalne, wycieczki do instytucji kultu-
ry, warsztaty rękodzieła artystycz-
nego, spotkania z ciekawymi ludź-
mi oraz wiele atrakcji integrująco-
aktywizujących. Projekt zwieńczy 
Festiwal Kultury Lokalnej zorgani-
zowany w gminach: Rzgów i Kawę-
czyn z udziałem mieszkańców i in-
nych zaproszonych gości, podczas 
którego uczestnicy zaprezentują 
przygotowane dzieła artystyczne, 
owoce swojej kilkumiesięcznej pra-
cy na zajęciach. Celem projektu jest 
zachęcenie seniorów   do aktywne-
go uczestnictwa w lokalnej kultu-
rze, pobudzenia  zainteresowań 
twórczością kulturalną oraz pozy-
skanie nowych umiejętności. Pro-
jekt służy rozwojowi lokalnej oferty 
edukacyjno-rozwojowej adresowa-
nej dla osób w wieku 60+.                             

                                                            
Malwina Jasiak 

 Ruszył projekt  
„Rozsmakowani w kulturze” 

Uczestnicy warsztatów 
podczas jednego                  

z zadań, celem którego 
było poznanie się 

       Jeśli w ciągu 6 ostatnich miesięcy zostałeś zwolniony lub niebawem stracisz pracę, zapraszamy do TIG! 
Nowy rodzaj wsparcia dla bezrobotnych oraz osób zagrożonych zwolnieniem! Zdobądź nowe kwalifikacje i bądź                    
aktywny na rynku pracy! Oferujemy szkolenia zawodowe (np. opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, asystent nauczy-
ciela przedszkola, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. księgowości,          
kurs obsługi podnośników typu HDS, kurs elektryka na uprawnienia elektryczne 1 kV i powyżej 1 kV - świadectwo E, 
kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora podnośników koszowych i inne dostosowane do Twoich potrzeb), 
Kryteria: 
- więcej niż 30 lat, 
- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie. 
Zapraszam do kontaktu: 
Ewa Kowalska, tel. 665 998 899 

Projekt  "Praca na nowo - Program outplacementowy w Wielkopolsce"  

Uczestnicy projektu w trakcie warsztatu integracyjnego 
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GKS Orzeł Kawęczyn  
– GKS Osiek Wielki 2:0 

 W niedzielne słoneczne popołu-
dnie Orzeł Kawęczyn na własnym boi-
sku zmierzył się z GKS Osiek Wielki. 
Dość licznie zgromadzona publiczność 
liczyła na dobre widowisko, szczególnie 
ze strony Orła, który po zwycięstwie w 
Krzymowie i z racji przewagi w tabeli 
nad Osiekiem był zdecydowanym fawo-
rytem. Niestety poziom drużyny zdecy-
dowanie rozczarował kibiców. Nasz 
zespół w żadnym stopniu nie przypomi-
nał Orła, który przed tygodniem wywal-
czył 3 punkty. Gra była bardzo wolna i 
niespójna. W pierwszej połowie to go-
ście byli bliżej zdobycia bramki, kiedy 
to strzał z rzutu wolnego trafił w po-
przeczkę. Nasi reprezentanci wielokrot-
nie stwarzali zagrożenie po dośrodko-
waniach z bocznych stref boiska. Począ-
tek drugiej odsłony był lepszy, jednak 
wciąż brakowało okazji. Grę ofensywną 
ożywił T. Janaszczyk, który tuż po prze-
rwie pojawił się na placu gry. Goście w 
drugiej połowie nie zagrozili naszej 
bramce. W 64 minucie M. Szymański 
dośrodkował z rzutu rożnego, co wyko-
rzystał G. Majda, który strzałem z bli-
skiej odległości pokonał bramkarza go-
ści. Po zdobytej bramce Orzeł kontrolo-
wał przebieg meczu, a na boisku najbar-
dziej wyróżniał się T. Janaszczyk. Oka-
zało się, że po raz kolejny rzut rożny 
przyniósł nam bramkę. Tym razem do-
środkowywał T. Janaszczyk, a w polu 
karnym najlepiej odnalazł się P. Wit-
kowski i strzałem głową ustalił wynik 
spotkania na 2-0.  
 Gra naszego zespołu pozostawia-
ła sporo do życzenia, zwycięstwo jed-
nak bardzo cieszy.  

 GKS Orzeł Kawęczyn  
- Teleszyna Przykona 4:1 

 
 Orzeł po przerwie spowodowanej 
pauzą w trzecim meczu rundy wiosen-
nej podejmował na własnym boisku 
Teleszynę Przykona. Początek rywaliza-
cji był spokojny. Niestety w 15 minucie, 
po jednym ze starć, kontuzji doznał D. 
Gidelski, toteż zaistniała potrzeba zmia-
ny. Pierwszego gola strzelił T. Kasier-
ski. Świetną piłkę od R. Raszewskiego 
otrzymał G. Majda, który będąc w sytu-
acji "sam na sam" nie zdołał pokonać 
bramkarza, jednak do piłki dobiegł T. 
Kasierski i strzałem przy słupku wypro-
wadził nas na prowadzenie. Po przerwie 
Orzeł zagrał nieco odważniej, ale nie 
forsował tempa. W drugiej połowie grę 
ożywił T. Janaszczyk, który zastąpił K. 
Perlińskiego. Jego występ można okre-
ślić jako "Tomasz Janaszczyk show".      
Nasz pomocnik grał koncertowo. Na 
listę strzelców wpisał się dwukrotnie. 
Swój drugi gol zaliczył również T. Ka-
sierski. Goście odpowiedzieli tylko jed-
nym punktem i mecz zakończył się wy-
nikiem 4-1.   

Górnik Kłodawa  

– Orzeł Kawęczyn 2:0  

W Wielką Sobotę seniorzy Orła wybrali 
się do Kłodawy na mecz z miejscowym 
Górnikiem. Trener Michał Szymański 
miał do dyspozy-
cji praktycznie 
całą kadrę, zabra-
kło jedynie kon-
tuzjowanych: Ja-
kuba Galasa oraz 
Damiana Gidel-
skiego, a także 

nieobecnego Mateusza Lejmana. Nasz 
zespół radził sobie od początku dość 
dobrze, rozgrywając piłkę od własnej 
bramki. Niestety w 25 minucie rywale 
zdobyli gola. Dośrodkowanie z naszej 
lewej strony wykorzystał zawodnik go-
spodarzy i usłyszeliśmy wynik 1-0. Kil-
ka minut później atmosfera na boisku 
robiła się coraz bardziej gorąca. Zawod-
nicy z Kłodawy, bardziej niż na grze, 
skupiali się na atakowaniu naszych za-
wodników, nie tylko słownym, ale rów-
nież fizycznym. Punktem kulminacyj-
nym było uderzenie w twarz bez piłki 
Przemysława Przybylaka. Niestety nasz 
obrońca nie wytrzymał emocji i również 
odwdzięczył się uderzeniem przeciwni-
ka. Sędzia nie miał wątpliwości i obaj 
zawodnicy otrzymali czerwone kartki. 
Trzeba przyznać, że nie był to jednak 
wybitny dzień naszych zawodników. 
Orzeł nie przypomniał wyrafinowanego 
zespołu z poprzednich spotkań. Rywale 
w końcówce wykorzystali kontratak i 
strzelili bramkę na 2-0. Wynik utrzymał 
się do końca.  

 

 Konrad Grzelak 
Marcin Mazurek 

Seniorzy Orła w kwietniu ze zmiennym szczęściem 
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 Orlicy na turnieju „Dobra CUP 2017” 
W sobotę 8 kwietnia 2017 r. drużyna 
orlików GKS Orzeł Kawęczyn brała 
udział w turnieju "Dobra CUP 2017". 
W zawodach uczestniczyło 6 zespo-
łów: Wicher Dobra I, Wicher Dobra 
II, Tulisia Tuliszków, EKS Słodków, 
Sparta Konin, a także najmłodsza 
sekcja Orła. Nasi zawodnicy jechali 
pełni nadziei na dobry wynik. Przede 
wszystkim, liczyło się jednak zdoby-
cie kolejnego cennego doświadcze-
nia, które przyda się już niebawem w 
turniejach ligowych. Reprezentacja 
Orła spisała się znakomicie, uzysku-
jąc bardzo dobre wyniki. Przedsta-
wiają się one następująco: 

Orzeł - Tulisia 1:1 
Orzeł - EKS Słodków 6:1 
Orzeł - Wicher II 11:0 
Orzeł - Wicher I 1:2 

Orzeł - Sparta Konin 4:0 

Orlicy z Kawęczyna strzelili w całym 
turnieju 23 bramki, tracąc przy tym 
tylko 4. Zespół zajął znakomite II 
miejsce. Należy dodać, że debiut za-
liczył bramkarz Oskar Michalak, a 
także zawodnik z pola Marcel Więc-
kowski. Najlepszym piłkarzem tur-
nieju okazał się Patryk Kapa z GKS 
Orzeł Kawęczyn. Nasz zespół grał w 
składzie: Oskar Michalak, Dorian 
Kaczmarek, Monika Poniedziałek, 
Adam Balcerzak, Dawid Gołdyka, 
Patryk Kapa, Oliwier Drzewiecki, 
Jan Balcerzak, Marcel Więckowski. 
 Serdeczne podziękowania nale-
żą się Dariuszowi Balcerzakowi, któ-
ry zastępował trenera drużyny. 

 

Marcin Mazurek 
 

Drużyna Orlików GKS Orzeł Kawęczyn podczas turnieju „Dobra CUP 2017”, siedzą od 
lewej: Marcel Więckowski, Patryk Kapa, Oliwier Drzewiecki, Dawid Gołdyka, Dorian 
Kaczmarek, Monika Poniedziałek, Adam Balcerzak, Jan Balcerzak, Oskar Michalak 

BOGUMIŁA PAPROCKA-PLEŚNIEROWICZ 
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 

Przyjmuje: 
- w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach  

od 14.00 do 16.00; 
- w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.30. 

W każdy czwartek od godziny 17.00 odbywa się mityng AA. 
W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywa się mityng otwarty AA. 

PUNKT  KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN 
w Kawęczynie  

z siedzibą w Kowalach Pańskich-Kolonii 58a 

 
Po prawej stronie najlepszy zawodnik turnieju— Patryk Kapa 



16                                                                KAWĘCZYNIAK                                       MAJ 2017 

Z radością in-
formujemy, że 
obiekt Moje Bo-
isko ORLIK 

2012 w Kawęczynie zakwalifikował 
się do ogólnopolskiego programu 
Lokalny Animator Sportu 2017. 
Nasz obiekt znalazł się w gronie 
1462 orlików, które otrzymają dofi-
nansowanie. Warto również zauwa-
żyć, że z powiatu tureckiego na 14 
złożonych wniosków dofinansowa-
nie przyznano 9 Orlikom. 
 Decyzją Ministra Sportu i Tu-
rystyki tegoroczna pula środków na 
program Lokalny Animator Sportu 
została zmniejszona z 23.000.000 zł 

do 15.200.000 zł. Tak radykalna 
zmiana spowodowana była przesu-
nięciem środków na nowe programy 
wspierające rozwój sportu po-
wszechnego (Szkolny Klub Sporto-
wy i Program KLUB). Na terenie 
naszej Gminy realizuje się też inny 
projekt sportowy, wyżej wspomnia-
ny „Szkolny Klub Sportowy”.  Biorą 
w nim udział dzieci uczęszczające 
do szkół z terenu Gminy Kawęczyn. 
W szkołach podstawowych powstało 
po jednej grupie 20 osobowej, nato-
miast w zespołach szkół po dwie.    
W sumie w projekcie uczestniczy 
ok. 120 uczniów. Ćwiczą oni po za-
jęciach lekcyjnych pod okiem nau-

czycieli 
wycho-
wania 
fizyczne-
go poszczególnych szkół.  
 Poniżej przedstawiamy godzi-
ny otwarcia kawęczyńskiego orlika i 
gorąco zapraszamy do uczestnictwa 
w bezpłatnych  zajęciach sporto-
wych oraz turniejach organizowa-
nych przez gminnego animatora 
sportu.  
 

Marcin Mazurek 

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 
 

  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 10:00 – 18:00 

Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów): Marcin Mazurek 726 - 460 - 552 

Sportowe projekty w Gminie Kawęczyn 
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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. Obiadoko-
lacja i nocleg k. Tarvisio. 
 
2 dzień 
Po śniadaniu przejazd do największej przyrodniczej atrak-
cji Słowenii – GROTY POSTOJNA. Dalej bajeczny Park 
Narodowy JEZIOR PLITWICKICH – 16 kaskadowych, 
błękitnych jezior połączonych 92 wodospadami (lista UNE-
SCO), 3 – godzinny spacer. Obiadokolacja i nocleg k. je-
zior 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 Jupite-
ra. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Neum. 
 
4 dzień 
Po śniadaniu odpoczynek na plaży nad Adriatykiem. Po 
południu DUBROWINIK: klasztor franciszkanów z apteką 
z XIV w., katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny, port, spacer po głównej arterii Starego Miasta Plac od 
fontanny Onufrego do placu Luza. Powrót na obiadokola-
cje i nocleg do Neum. 
 
5 dzień 
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek na plaży. Dla chęt-
nych rejs statkiem (ok 30euro)z grillowaną rybą, rakiją i 
winem na wyspę BRAC i lawendową wyspę HVAR. Po-
wrót na obiadokolację i nocleg do Neum. 
 
6 dzień 
Po śniadaniu zwiedzanie Czarnogóry. BUDVA: cytadela 
cerkwie. Panorama urokliwej wyspy św. Stefana – jednej z 
największej atrakcji turystycznych Czarnogóry. Dalej zwie-
dzanie KOTORU położonego nad najbardziej na południe 
wysuniętym fiordem w Europie: mury obronne, katedra św. 
Tripuna, pałac książęcy. Obiadokolacja i nocleg w Medju-
gorie. 
 
7 dzień 
Po śniadaniu pobyt  w słynącym z objawień Maryjnych 
Medjugorie: Góra Objawień w  Podbrdo, kościół francisz-

kański św. Jakuba, Droga Krzyżowa, Msza Św. Dalej zwie-
dzanie Mostaru ze słynnym mostem i dzielnicą muzułmań-
ską. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie. Różaniec. 
 
8 dzień 
Po śniadaniu przejazd do Marija Bistrica, najważniejsze-
go Sanktuarium Maryjnego w Chorwacji, w której znajduje 
się cudami słynąca czarna drewniana figura Matki Bożej z 
Dzieciątkiem (msza św). Przejazd na obiadokolację i noc-
leg 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 Ve-
lehradu, miejsca związanego z misją Cyryla i Metodego. 
Msza św. w Bazylice Wniebowzięcia NMP i św. Cyryla i 
Metodego. Powrót do Polski. Przejście graniczne w Go-
rzyczkach. 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 – osobo-
wych z łazienkami i z klimatyzacją (oprócz jednego noclegu 
w Alpach) 
- 8 śniadań i 8 obiadokolacji 
- autokar z klimatyzacją, barkiem, video i WC 
- ubezpieczenie NNW, KL, bagażu 
- opiekę pilota 
 
Cena nie obejmuje: 
- napojów do obiadokolacji 
- biletów wstępu do: jezior Plitwickich, jaskini Postojna, 
klasztoru w Dubrowniku, Cytadeli w Budvie, pałacu Dio-
klecjana i katedry w Splicie, katedry w Kotorze, przewodni-
ków w Zadarze i Splicie, Trogirze, Dubrowniku, Mostarze               
i Bratysławie, autostrad i parkingów – ok 85 euro 
 
Zniżka dla stałych klientów ( po raz czwarty z BP –                    
T „Caritas”) 70 zł 
Przy zapisie wpłata I raty w kwocie 1000 zł, na 45 dni 
przed wyjazdem II rata w wysokości 850 zł. Część dewi-
zową kosztów klient uiszcza pilotowi grupy w czasie                                     
podróży. 
 
Uwaga!!!  Wystarczającym dokumentem podróży jest dowód 

osobisty. 
 

ZAPRASZAMY 
 

Kontakt Ks. Antoni Janicki  
tel. 663-075-007 



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. 

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. 

Nowy nr kontaktowy  
Dzielnicowego  

Pawła Strzelczyka  
516-954-034 

INFORMACJA 

Sabina Czekała 
†††† 

Anna Górnicka  
†††† 

Teresa Dzikowska                                

Informacja U S C w Kawęczynie 

Zgony 
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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 20 ZŁ 

METODYKA ZAJĘĆ DOSTOSOWANA JEST DO DANEJ GRUPY WIEKOWEJ.  
ZAINTERESOWANYCH, CIEKAWYCH ŚWIATA I JĘZYKA OBCEGO PROSZĘ  

O KONTAKT TELEFONICZNY 694 050 336 

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 4/17 
„Kawęczyniaka”  jest hasło: 

 „WIELE PNI NA PIĄTE KLEPKI” 
 

Spośród nadesłanych  
3 prawidłowych odpowiedzi  
wylosowano 1 zwycięzcę.  

Nagrodę ufundował Urząd Gminy 
w Kawęczynie. 

Nagrodę otrzymuje: 
 

1. Kamil Frankowski, 
         zam. Władysławów 

 
Nagroda do odbioru  

w Sekretariacie  
Urzędu Gminy w Kawęczynie  

pokój nr 1, w terminie  
do 26 MAJA 2017 r. 

Rozwiązanie krzyżówki  
z numeru 4/17 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 26 maja          
2017 r.  Do rozlosowania nagrody. 

OGŁOSZENIE 
Usługi krawieckie Kowale Pańskie 28  

tel. 697-724-445 
Usługi hydrauliczne tel. 691-999-389 

Redakcja „Kawęczyniaka”  
nie odpowiada  

OGŁOSZENIE 
Wydzierżawię ziemię orną  

w Marcjanowie,  
gm. Kawęczyn tel. 696-356-927   

Sprzedam gospodarstwo   
rolne o powierzchni 6 ha                

w Będziechowie. 
tel.: 63 2886808,                  

511-961-878 

KRZYŻÓWKA MAJOWA 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

„Wracam tu po dwóch latach służby wojskowej… Tokary!...”  -Artykuł z czasopisma „Żołnierz Polski” z 1954 r. 



 


