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        Finał kolejnej edycji konkursu 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjaty-
wa” odbył się 9 lipca 2017 r. w Domu 
Pielgrzymka Arka w Licheniu, pod-
czas corocznie organizowanej konfe-
rencji „Wiejska Polska”. Konkurs po 
raz piąty realizowany był przy współ-
pracy z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego.  
        Witając gości Ireneusz Niewia-
rowski prezes KSS podsumował ostat-
nie lata funkcjonowania funduszu so-
łeckiego. Poinformował m.in., że 
obecnie korzysta z niego blisko 70 
procent polskich gmin.  

Następnie podsumowania kolej-
nej edycji konkursu tradycyjnie doko-
nała Przewodnicząca Komisji Konkur-
su Arleta Jaśniewicz, która podkreśla-
ła, że inicjatywa ta daje szansę prezen-
tacji przykładów inicjatyw i aktywno-
ści mieszkańców, którzy w sposób 
bezinteresowny podejmują się działań 
rozwijających aktywność lokalną, po-
prawiają wizerunek swoich wsi, roz-
budowują poczucie własnej wartości i 
dumy z miejscowości, w których 
mieszkają.  
Podziękowanie za udział w konkursie, 
ogromne poświęcenie, zaangażowanie 
w należyte przygotowanie i opraco-
wanie wymaganych dokumentów 
konkursowych otrzymały zgłoszone 
przez Gminę Kawęczyn sołectwa: 
Milejów i Tokary. Zostały one wrę-
czone na ręce przedstawicieli tych wsi 
przez Krzysztofa Grabowskiego Wi-
cemarszałka Województwa Wielko-
polskiego oraz Ireneusza Niewiarow-

skiego Prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Sołtysów. Marszałek przekazał 
sołectwom słowa uznania i podzięko-
wania za wkład oraz zaangażowanie 
przy realizacji inicjatyw, które służą 
aktywizacji mieszkańców wsi, wza-
jemnej współpracy i rozwojowi na-
szych małych ojczyzn – „Cieszę się, 
że tak wiele się dzieje na polskiej wsi, 
że staje się ona coraz piękniejsza za 
sprawą środków, z których korzysta, a 
przede wszystkim ludzi, którzy pracu-
ją na jej rzecz. Sam jestem członkiem 
rady sołeckiej, dobrze czuje się w 
gronie sołtysów, co sprawia, że je-
stem blisko naszych wspólnych 
spraw. To jeszcze bardziej angażuje 
mnie do pracy na rzecz środowisk 

wiejskich i małych ojczyzn” – pod-
kreślał Wicemarszałek. 
Spotkanie było również okazją do 
uhonorowania Wójta Gminy Kawę-
czyn Jana Nowaka Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego, którą wręczył Wi-
cemarszałek Krzysztof Grabowski. 
Natomiast Medalionem im. Dr 
Aleksandra Hrabiego Szembeka za 
działalność na Rzecz Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Wielkopolskiej od-
znaczono prezesa Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów Ireneusza 
Niewiarowskiego. Wręczyli go: 
Piotr Walkowskii prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej i Jolanta 
Nawrocka członek Zarządu WIR. 

Podczas konferencji uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się z tematy-
ką ciekawych prelekcji, które zapre-
zentowali zaproszeni goście.  

W związku z tym, iż konferen-
cja była wydarzeniem towarzyszą-
cym XXV Jubileuszowej Krajowej 
Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk 
Wiejskich uczestnicy konferencji 
otrzymali wydaną przez KSS, spe-
cjalnie na tę okazję, broszurę pt.: 
„25 lat pielgrzymowania sołtysów i 
środowisk wiejskich do Sanktuarium 
Matki Bolesnej w Licheniu”.  

 
Iwona Krajewska 

(Opracowano na podstawie artyku-
łu nadesłanego przez Krajowe Sto-

warzyszenie Sołtysów) 

 Finał Konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa” 

Od prawej: Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn wraz z pocztem sztandarowym Gminnego Koła 
WSS w Kawęczynie w składzie: Józef Frątczak, Sylwester Kasprzak, Jan Łuczak. 

Od lewej: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jolanta 
Mazurek — Sołtys Sołectwa Milejów, Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, Małgorzata  

Skurczak– Szymańska - Sołtys Sołectwa Tokary, Ireneusz Niewiarowski– Prezes Krajowego  
Stowarzyszenia Sołtysów 
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Z dniem 17 czerwca br. wchodzi w 
życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyro-
dy. Zgodnie z nowelizacją ustawy w 
przypadku drzew lub krzewów, któ-
re rosną na nieruchomościach stano-
wiących własność osób fizycznych                         
i są usuwane na cele niezwiązane z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej, właściciel nieruchomości 
jest obowiązany dokonać zgłosze-
nia zamiaru usunięcia drzewa do 
Wójta Gminy Kawęczyn,  jeżeli 
obwód pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza: 
1) 80 cm - w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego; 
2) 65 cm - w przypadku kasztanow-
ca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego; 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych 
gatunków drzew. 
Zgłoszenie musi zawierać: imię i 
nazwisko wnioskodawcy, oznacze-
nie nieruchomości, z której drzewo 
ma być usunięte oraz rysunek albo 
mapkę określającą usytuowanie 
drzewa na nieruchomości. W termi-
nie 21 dni od dnia doręczenia zgło-
szenia zostaną przeprowadzone 
oględziny w celu ustalenia nazwy 
gatunku drzewa, obwodu pnia usta-
lonego na wysokości 5 cm. Z oglę-
dzin zostanie sporządzony protokół.  
Jeżeli w terminie 14 dni po przepro-
wadzonych oględzinach organ nie 
wniósł sprzeciwu to właściciel nie-
ruchomości może usunąć drzewo 
lub krzew (tzw. zgoda milcząca).  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
W przypadku nieusunięcia drzewa 
przed upływem 6 miesięcy od prze-
prowadzonych oględzin należy po-
nownie zgłosić zamiar jego usunię-
cia. 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin wystąpiono o wydanie de-
cyzji o pozwolenie na budowę na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane, a budo-
wa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie 
realizowana na części nieruchomo-
ści, na której rosło usunięte drzewo, 
organ uwzględniając dane ustalone 
na podstawie oględzin, nałoży na 
właściciela nieruchomości, w drodze 
decyzji administracyjnej, obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drze-
wa. 

Agnieszka Sasiak 

KĄCIK PRAWNY 

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody 

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 ce-
lów „Programu ………”  jest usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawiera-
jących azbest. Wpisując się w ten cel 
Gmina Kawęczyn przystąpiła do pro-
gramu pn.: „Realizacja programu usu-
wania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie powiatu turec-
kiego w roku 2017”. Środki na finanso-
wanie zadania pochodzą z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu,  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 wyro-
bów zawierających azbest z terenu po-
wiatu tureckiego w roku 2017. Środki 
na finansowanie zadania pochodzą z 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej   w Poznaniu,  Budżetu Gminy  
oraz  Budżetu Powiatu.  Wnioski mogą 
składać: 
• osoby fizyczne, niebędące przed-

siębiorcami, 
• rolnicy, 
• gminy oraz jednostki organiza-

cyjne powiatu i gmin, 
• parafie posiadające nierucho-

mość na terenie powiatu turec-
kiego. 

Z pomocy mogą korzystać rolnicy w 
przypadku, gdy wniosek dotyczy de-
montażu wyrobów zawierających 
azbest                    z budynków związa-
nych z produkcją rolną w ramach po-
mocy de minimis. Udzielenie pomocy 
de minimis nastąpi na podstawie pi-
semnej umowy zawartej  między po-
wiatem, a wnioskodawcą.  
Dofinansowanie obejmuje 100% kosz-
tów związanych z demontażem, trans-
portem i utylizacją pokryć dachowych,                  
a także z transportem i utylizacją wyro-
bów zawierających azbest zalegających 
na terenach posesji.  
Osoby zainteresowane uzyskaniem po-

mocy 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 admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej, 
• oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w roku, w któ-
rym ubiega się  o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat budżeto-
wych albo oświadczenie o nieotrzyma-
niu takiej pomocy w tym okresie – jeśli 
dotyczy. 
Wnioski wraz z załącznikami należy 
składać w Urzędzie Gminy w Kawę-
czynie w Punkcie Informacyjnym                   
lub w pok. nr 14. 

Wnioski można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Gminy w Kawęczynie  
www.bip.kaweczyn.pl zakładka                           
Gospodarka Odpadami  oraz w Urzę-
dzie Gminy w Punkcie Informacyjnym 
lub w pok. nr 14.             Agnieszka Sasiak                  
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Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż od 1 lipca 2017 roku zostają wprowadzone następujące zmiany: 
Wprowadza się dodatkową frakcję odpadów tj. papier i tekturę. Odpady te należy wrzucać do worka koloru niebie-
skiego i  będą one odbierane jeden raz na kwartał.  
Wprowadza się dodatkową frakcję odpadów tj. tworzywa sztuczne i metale. Odpady te należy wrzucać do worka 
koloru żółtego i  będą one odbierane jeden raz na miesiąc.  
Do końca czerwca br. wyżej wymienione odpady wrzucane były do worków koloru niebieskiego z napisem „suche”. 
Worki niebieskie z napisem „suche” wystawione w m - cu lipcu/ sierpniu będą odbierane. Każdy taki wystawiony wo-
rek zostanie wymieniony na worek koloru żółtego.  
UWAGA: Fakt wystawienia innych worków, niż worki z odpowiednimi napisami, należy zgłosić dzień przed                 
odbiorem, firmie Eko Gab, pod nr  telefonu: 063 288 72 69.   
Ponadto zmienia się częstotliwość odbioru popiołów, który będzie odbierany jeden  raz  w miesiącu w okresie zimo-
wym tj. od 1 października  do 30 kwietnia. 

W dniu 29 sierpnia br. odbędzie się odbiór odpadów niebezpiecznych w formie Mobilnego Punktu Zbiórki                  
Odpadów wg następującej kolejności:  

Jednocześnie informujemy, że odpady będą odbierane wg niżej wymienionych grup:  

Powyższe oznacza, iż poszczególne rodzaje odpadów odbierane będą wg wymienionych grup. Przygotowując  
odpady do oddania należy uwzględnić w/w klasyfikację.  
We wrześniu br. (zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych miejscowości) odbędzie się odbiór odpadów 
wielkogabarytowych: (tj. stare meble, dywany, wersalki, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
(np. telewizory, lodówki itp.), zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe.) 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić na 7 dni przed planowanym terminem odbioru                  
pod  nr tel. 63 288 72 69.                                                                                                                 Agnieszka Sasiak 

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn  
w II półroczu 2017 r. 

Miejscowości, z których będą odbie-
rane odpady niebezpieczne  

(Mobilny Punkt  Zbiórki Odpadów  
Niebezpiecznych) 

Godziny 
 odbioru 

Miejsce postoju mobilnego punktu 

Chocim +Głuchów 7:30-8:00 OSP w Głuchowie 
Okręglica + Tokary Pierwsze i Drugie+ 
Żdżary 8:15-8:45 Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Tokarach 

Pierwszych 
Milejów +  Wojciechów 9:00-9:30 OSP Milejów 
Marianów 9:45-10:15 OSP Marianów 
Kawęczyn + Nowy Świat + Marcinów + 
Ciemień                   + Dzierzbotki 10:30-11:00 OSP Kawęczyn 

Skarżyn+ Stanisława+ Będziechów+ 
Marcjanów 11:15-11:45 OSP Skarżyn 

Kowale Pańskie + Kolonia +Marianów- 
Kolonia 12:00-12:30 OSP Kowale Pańskie-Kolonia 

Młodzianów + Nowy Czachulec  + Dzie-
wiątka 12:45-13:15 ŚDS Młodzianów 

Leśnictwo + Siedliska 13:30- 14:00 Skrzyżowanie Malanów –Leśnictwo 
 (przy byłym sklepie) 

GRUPY RODZAJE  ODPADÓW 

I grupa 
zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne: mały sprzęt RTV i AGD, komputery,  
suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), zużyte kardidże i tonery 

II grupa zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory 

III grupa 
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry ) 

uwaga! odpady te muszą być zabezpieczone przed  rozbiciem, stłuczeniem 

IV grupa 
resztki farb i rozpuszczalników w szczelnych, oryginalnych i zakręconych opakowaniach 
 (np. farby olejne, emulsyjne), pianki montażowe, silikony 

V grupa zużyte środki ochrony roślin 

VI grupa 
chemikalia - np. krety, detergenty, kwasy, zasady (w szczelnych, oryginalnych i zakręconych 
 opakowaniach) itp. oraz filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki itp. 

VII  grupa przeterminowane leki (leki w bistrach, w szklanych opakowaniach) 



6                                                                 KAWĘCZYNIAK                                SIERPIEŃ 2017  

Sposób odbierania odpadów komunalnych  

 

 Odbierana  
frakcja 

 Kolor worka  Częstotliwość odbioru  
odpadów  

Zmieszane odpa-
dy komunalne 

  
Pojemnik 

w okresie paź-
dziernik - marzec 

jeden raz  
w miesiącu 

w okresie 
kwiecień - wrze-

sień 

dwa  razy  
w miesiącu 

Odpady pozostałe 
po segregacji 

 Pojemnik cały rok jeden raz  
w miesiącu 

  
  
  
 Tworzywa 
sztuczne  i metal 
(plastik, kartony) 

 ŻÓŁTY  WOREK  
 

Wrzucamy:  zgniecione puszki aluminiowe po napo-
jach, puszki z blachy stalowej, naczynia do gotowania, 
metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom, folię 
aluminiową, pokrywki ze słoików, kapsle z butelek 
oraz metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione pla-
stikowe opakowania po napojach i olejach spożyw-
czych, zgniecione plastikowe opakowania po kosme-
tykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, pla-
stikowe worki, torebki i reklamówki, plastikowe ko-
szyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmaże-
ryjnych, opakowania wielomateriałowe po płynnej 
żywności, takie jak kartony po mleku, sokach itp. – 
tzw. tetra paki. 

   
  
  
  
  

cały rok 

  
  
 
  
  

jeden raz  
w miesiącu 

  
  
Papier i tektura 

 NIEBIESKI WOREK 
 

Wrzucamy:  gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i 
reklamy, kalendarze i terminarze , papierowe torby na 
zakupy, zużyte zeszyty i stare książki , papier biurowy 
i kserograficzny, kartony i tektury , koperty. 

  
   

cały rok 

  
 raz na 
kwartał 

Szkło i opakowa-
nia ze szkła 

  
ZIELONY WOREK 

 

cały rok  raz na 
kwartał 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

  
BRĄZOWY WOREK 

w okresie paź-
dziernik - marzec 

jeden raz  
w miesiącu 

w okresie 
kwiecień - wrze-

sień 

dwa  razy  
w miesiącu 

Odpady wielko-
gabarytowe 

Odbiór odpadów będzie należało  zgłosić na 7 dni 
przed planowanym terminem ich odbioru. 

cały rok dwa razy  
w roku 

Odpady  niebez-
pieczne 

Odpady te będą odbierane z wyznaczonych miejsc 
zgodnie z harmonogramem. 

cały rok  jeden raz  
w roku 

  
  
  
Popiół 

  
  
  

Pojemnik 

w okresie 
od  

1 października   
do 30 kwietnia 

Uwaga!!! 
Od lipca  

do września br.  
 popiół  

nie będzie  
odbierany 

  
  

jeden raz  
w miesiącu 

Agnieszka Sasiak 
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• dot. zwrotu podatku akcyzowego 
Od 01.08.2017 r. rozpoczyna się okres składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju        
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie rozliczeniowym. 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej (1,00 zł na          
1 litr oleju)  powinien w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta,  w zależności od miej-
sca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. (86 litrów na 1 ha użytków rolnych) 
Wnioski dotyczące gruntów położonych na terenie gminy Kawęczyn przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Kawęczy-
nie w pok. nr 4 od godz. 8.00 do 15.00.                                                                                                    Tomasz Musiałowski 
 
• dot. stypendium szkolnego dla dzieci 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, że od dnia 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. można ubiegać 
się o pomoc w formie stypendium szkolnego dla dzieci . Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę  w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty 514 zł. 
Szczegóły w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 63/28 85 929 lub w biurze GOPS, pok. nr 19  w Urzędzie 
Gminy w Kawęczynie.                                                                                                                              Małgorzata Guźniczak 
 
• dot.  dożywiania dzieci w szkołach 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje , iż od września 2017 r.  można korzystać  z pomocy w for-
mie dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-
2020”. 
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie (pokój nr 19). Więcej                           
informacji pod nr tel. (063)2885929.                                                                                                      Małgorzata Guźniczak 
 

• dot. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy                        
Kawęczyn  w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r.” 

17.07.2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie ogłosiło postępowanie przetargowe pn. „Świadczenie usług w za-
kresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie 
od 04.09.2017 do 22.06.2018 r.”. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 22.06.2018 r. W terminie do 25.07.2017 
r. wpłynęły 2 oferty. Procedura w toku.                                                                                                                 Ewelina Buda 
  
• dot. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”  
18.07.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrze-
by Gminy Kawęczyn” w częściach tj. część I : Wymiana kotła wraz z osprzętem na potrzeby budynku Urzędu Gminy 
w Kawęczynie oraz część II: Wymiana kotła wraz z osprzętem na potrzeby budynku Ośrodka Zdrowia w Kowalach 
Pańskich.  
Po ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, który w części I oraz części II uzyskał najwyż-
szy wynik punktowy przy ocenie oferty wg kryteriów: cena oraz termin gwarancji wybrano Wykonawcę Energo-System, 
Zakład Kotlarski Gielniak, ul. Kaliska 78, 63-300 Pleszew z ceną w wysokości 87.231,26 zł brutto za wykonanie przed-
miotu zamówienia oraz 60 mies. terminem gwarancji dla części I oraz ceną w wysokości 73.796,53 zł brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia oraz 60 mies. terminem gwarancji  dla części II. Cena najkorzystniejszej oferty w części I oraz czę-
ści II przewyższała kwotę, którą Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty w obu częściach. Termin wykonania zamówienia  ustalono dla części  
I do dnia 11.08.2017 r., natomiast części II do dnia 31.08.2017 r. Podpisanie umowy nastąpiło 25.07.2017 r.    

Ewelina Buda 
 
• dot. bezpłatnych badań profilaktycznych 
W dniu 24 lipca 2017 r. w Kawęczynie odbyły się badania profilaktyczne w zakresie schorzeń układu oddechowego. Mogły 
z nich skorzystać osoby powyżej 18 roku życia. Wykonawcą badań był Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Zdjęcie rtg klatki piersiowej wykonano 57 pacjentom.            
Na badanie spirometryczne zgłosiły się 73 osoby. 
Z kolei 26 lipca 2017 r. w OSP w Milejowie odbyły się badania w zakresie profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotwo-
rów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób 
układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata). Mogły z nich skorzystać osoby powyżej 50 roku życia. Wykonawcą 
badań był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Badania  poprzedziło zorganizowane w dniu                
19 lipca 2017 r. spotkanie edukacyjne.  Z  badań jelita grubego skorzystało 106 osób, a na pobór krwi w zakresie  zbadania 
prostaty zgłosiło się 50 mężczyzn. 
Wszystkie w/w badania kierowane były dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego i sfinansowane zostały  ze środ-
ków budżetu Województwa Wielkopolskiego.                                                                                              

 Iwona Krajewska 

Komunikaty 
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Obraz przeszłości wsi leżących w 
granicach administracyjnych współ-
czesnej gminy Kawęczyn, który two-
rzymy na podstawie dorobku nauko-
wego polskiej historiografii ulega 
ciągłym przemianom. Stopniowo 
staje się on coraz bardziej wyrazisty 
– kompletny. Istotny przełom w tym 
dziele jest niewątpliwie zasługą prof. 
Anny Szymczakowej z Uniwersytetu 
Łódzkiego, która w 1998 r. opubli-
kowała monumentalną pracę 
„Szlachta sieradzka w XV wieku. 
Magnifici et generosi”, a w roku 
2011 kolejną opatrzoną tytułem 
„Nobiles Siradenses. Rody Pomia-
nów, Gryfów, Kopaczów i Pobo-
gów”. Obydwie publikacje stanowią 
cenne pozycje opisujące rodzinne i 
klientarne koneksje kilkunastu ro-
dzin szlacheckich Sieradzkiego oraz 
kariery urzędnicze, duchowne i inne 
ich przedstawicieli.  
Na kartach zacytowanych monogra-

fii znalazły się liczne szczegóły z 
dziejów wielu miejscowości gminy 
Kawęczyn. Wśród nich wypada 
wspomnieć o Skarżynie Wielkim, 
który w XV stuleciu należał do wo-
jewództwa i powiatu kaliskiego, a 
już w XVI w. był przypisywany do 
województwa i powiatu sieradzkie-
go. W pracy Nobiles Siradenses od-
najdujemy kilka szczegółów z prze-
szłości Skarżyna Wielkiego. 
 W roku 1482 Jakub Piorunow-
ski zastawił połowę Potworowa oraz 
4 łany gruntów w Skarżynie Wiel-
kim za 200 grzywien (licząc grzyw-
nę po 48 gr, a złoty po 30 gr), które 
wziął od Jana z Poniatowa i Wincen-
tego z Ciemienia. W następnym roku 
wymieniono Jana ze Skarżyna, któ-
rego arbitrzy godzili z Janem z Po-
niatowa.  
 Wspomniany Jakub Piorunow-
ski, herbu Gryf w roku 1494 miał 
zastawione swoje dobra w Potworo- 

 

wie i Skarżynie Wielkim, które                 
w zastawie trzymali Jan, Bartłomiej                             
i Mikołaj, synowie Jana Potworow-
skiego. Jakub Piorunowski wspo-
mniane dobra za sumę 200 grzywien 
tym razem zastawił Mikołajowi 
Kwiatkowskiemu. 
 Wiadomości o interesującej 
nas wiosce zachowały się w księ-
gach grodzkich sieradzkich, prze-
chowywanych w Archiwum Głów-
nym Akt Dawnych w Warszawie, 
które autorka skrupulatnie wykorzy-
stała. Jej poszukiwania objęły jednak 
XV stulecie i pierwsze dekady XVI. 
Przed badaczami przeszłości Sie-
radzkiego, w tym wielu gmin powia-
tu Turek, stoi kolejne wyzwanie: 
wypada rozpoznać zawartość kilku-
set rękopiśmiennych ksiąg grodzkich 
powiatów dawnego województwa 
sieradzkiego… 

Jerzy Łojko 

KĄCIK HISTORYCZNY 

Skarżyn Wielki 

Przygotowując się do rajdu rowe-
rowego, podczas którego miałam 
za zadanie przedstawić uczestni-
kom historię Chocimia, zwróciłam 
się z pomocą do Radnego Gminy 
Kawęczyn Józefa Iwaniaka oraz 
Sołtysa tejże wsi Zdzisława Kowal-
czyka. Panowie z wielką chęcią i 
entuzjazmem służyli swoją radą 
oraz wsparciem. Pan Józef zapro-
ponował, abym w celu zdobycia 
cennych wiadomości o funkcjono-
waniu dawnego majątku Chocim, 
porozmawiała z Krystyną Końciak 
oraz Czesławą Sambor, córkami 
pracowników folwarku. Pomysł 
ten niezmiernie mnie ucieszył, bo-
wiem w myślach miałam już wizję 
kolejnego artykułu z cyklu Wspo-
mnień blask. Po zaproszeniu pana 
Józefa, w dniu 6 lipca 2017 r., od-
wiedziłam  Chocim. Gdy dotarłam 
na miejsce obydwie Panie już na 
mnie czekały. Okazały się One  
przesympatycznymi rozmówczy-

niami. Zaimponowały mi ogromną 
wiedzą na temat Chocimia oraz 
bogatym, a także niezwykle swo-
bodnym językiem, poprzez co ich 
opowieści można było słuchać go-
dzinami. Dzięki pani Krystynie i 
pani Czesławie oczami wyobraźni 
ujrzałam barwny, malowniczy, 
urokliwy świat dawnego majątku 
Chocim, który w XIX wieku był 
jednym z największych w regionie. 
Muszę dodać, że podczas rozmowy 
Panie stworzyły tak przyjazną at-
mosferę, że z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że czułam się 
wręcz jak ich wnuczka. Było dużo 
śmiechu, ciekawych dygresji, za-
bawnych stwierdzeń, wartościo-
wych refleksji. W trakcie rozmo-
wy Panie powiedziały mi, że przy-
jaźnią się od dzieciństwa, a gdy się 
spotykają, zawsze wracają wspo-
mnieniami do lat, gdy mieszkały 
tak blisko dziedzica. Po powrocie 
do domu długo jeszcze opowiada-

łam swoim bliskim, jak wspaniałe 
osoby poznałam.  
 

Przedstawiam zatem Państwu bo-
haterki sierpniowego (dziesiątego) 
artykułu z cyklu Wspomnień 
blask.  
 
Krystyna Końciak – urodziła się 16 
lutego 1942 r.  w Chocimiu. Córka 
Stefanii i Józefa Okońskich. Ojciec 
pochodził z Milejowa, był ogrodni-
kiem w majątku Chocim, wraz z ro-
dziną mieszkał w obrębie głównego 
podwórza gospodarczego, w bliskiej 
odległości od dworu. Pani Krystyna 
ukończyła  Szkołę Podstawową w 
Ziemięcinie. Z mężem Stanisławem 
zajmowali się gospodarstwem rol-
nym. 

cd. str. 9 

Wspomnień blask 
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Czesława Sambor – urodziła się 30 
lipca 1935 r. w Chocimiu. Córka 
Heleny i Stefana Królów. Ojciec był 
„foczpanem” - woził dziedzica 
bryczką, z kolei mama zajmowała 
się handlem, pieczeniem chleba, a 
ponadto pomagała służbie w dworze. 
Pani Czesława ukończyła Szkołę 
Podstawową w Tokarach w 1949 r. 
W 1954 r. otrzymała powołanie do 
Powszechnej Organizacji „Służba 
Polsce” (SP) – czyli polskiej pań-
stwowej organizacji paramilitarnej, 
utworzonej 25.02.1948 r. przezna-
czonej dla młodzieży w wieku                
16–21 lat. Pani Czesława odbyła ją 
w Radowie (wsi  położonej w woje-
wództwie lubuskim, w powiecie słu-
bickim, w gminie Rzepin).  Podob-
nie jak pani Krystyna prowadziła 
gospodarstwo rolne z mężem. 
 

KRYSTYNA KOŃCIAK 

 
Mieszkałam blisko dziedzica 

 Swoje wspomnienia rozpocznę 
od tego, iż  urodziłam się 16 lutego 
1942 r. w Chocimiu i w  miejscowo-
ści tej wychowałam się, a konkretniej 
w obrębie podwórza gospodarczego, 
znajdującego się obok dworu, wznie-
sionego w 1910 r. przez Henryka 
Iwańczyka. Moja relacja oparta jest 
w dużej mierze na informacjach, 
wspomnieniach, wiadomościach 
przekazanych mi przez rodziców.               
W XIX wieku majątek ten był jednym 
z największych w regionie. Liczył 
około 1915 hektarów. Mój ojciec Jó-
zef Okoński był ogrodnikiem, praco-
wał dla dziedzica w majątku Chocim. 
Mama Stefania zajmowała się do-
mem. Po zakończeniu II wojny świa-
towej, w drodze parcelacji, otrzymali 
ziemię.  
Dla wyjaśnienia parcelacja to po-
dział większych posiadłości ziem-
skich (np. folwarków) na działki i 
przekazanie ich w użytkowanie indy-
widualnym gospodarstwom przez 
sprzedaż lub nadanie. Muszę zazna-
czyć, że nasz dom znajdował się bar-
dzo blisko pałacu, mogło to być oko-
ło 20 metrów. Był drewniany, piętro-
wy. Oprócz nas, mieszkała tam rów-
nież rodzina państwa Grzelaków. Na 
górze znajdowało się specjalne po-
mieszczenia, gdzie tata czyścił nasio-
na.  Ponadto darło się tam pierzę i 

obierało fasolę. Na dole z kolei mie-
ściła się pralnia i nasze mieszkania. 
Posiadaliśmy pokój, kuchnię i scho-
wanko, a państwo Grzelakowie, któ-
rzy mieli pięcioro dzieci - tylko  jed-
no pomieszczenie oraz schowanko. 
Rodzice wychowali dwóch synów i 
dwie córki. Ja byłam najmłodsza. 
Blisko nas, w obrębie głównego po-
dwórza, mieszkał zarządca. Jego dom 
nazywano oficyną. Był to taki służbo-
wy budynek obok dworu, który w 
przypadku majątku Chocim, pełnił 
rolę mieszkania. W oficynach zazwy-
czaj mieściły się pralnie, kuchnie, 
piekarnie lub pomieszczenia dla służ-
by. Zarządcą w czasie wojny był pan 
Bukowski. Został jednak zwolniony 
przez Rudolfa Genau -Niemca, po-
chodzenia czeskiego, który w czasie 
okupacji zarządzał majątkiem 
(nazywaliśmy go dziedzicem). Po pa-
nu Bukowskim – jego miejsce zajęła 
osoba o nazwisku, które jeśli dobrze 
pamiętam brzmiało– Tururu, a zapi-
sywało się Turno. W obrębie dworu 
mieszkałam do około 1969 r. 
 Muszę powiedzieć, że w mająt-
ku było przepięknie. Bogactwo roślin, 
ład, porządek, harmonia, to wszystko 
sprawiało, że wokół było barwnie i 
malowniczo, niczym w bajce. Niestety 
nie mogliśmy chodzić do dworku, 
jednak mieszkając tak blisko, mo-
głam podziwiać jego wspaniałe oto-
czenie. Zdarzały się momenty, gdy 
ojciec zabierał mnie ze sobą do par-

ku, wtedy z bliska mogłam zachwycać 
się całą przestrzenią. Pamiętam, że w 
obrębie majątku znajdowało się pięć 
stawów: pierwszy z wyspą, drugi na 
prawo od pałacu, trzeci, w którym 
kąpaliśmy się – ze źródłem, czwarty 
kopany i piąte malutkie bajorko. Jak 
już wspomniałam na jednym z nich 
mieściła się sztucznie usypana wy-
spa. Rosły na niej drzewa, tuje, a tak-
że winogrona. Co ciekawe, zamonto-
wano tam nawet altanę. Dziedzic pły-
wał na ów wyspę, aby na niej odpo-
czywać. Zawożony był przez ogrodni-
ka. Gdy chciał wracać, dzwonił 
dzwonkiem, by łódka przypłynęła po 
niego. 
 

Ziemięcin – tam ukończyłam  
szkołę podstawową 

 Szkołę podstawową rozpoczę-
łam w 1949 r. w Ziemięcinie. Mieści-
ła się ona w baraku. Chodziliśmy do 
niej na pieszo, pokonując odległość 2 
km . Uczyliśmy się w klasach łączo-
nych. W szkole znajdowały się dwie 
izby lekcyjne, sekretariat oraz pokój, 
w którym mieszkał kierownik szkoły – 
Alfons Wiatrowski. Nauczycielem był 
Józef Ciesielski, pochodzący z Tulisz-
kowa. Ponadto mieliśmy lekcje śpie-
wu, którego uczyła Irena Jóźwiak. 
Szkołę ukończyłam w 1956 r. 
 

 
cd. str. 10 

Czesława Sambor – po lewej stronie zdjęcia oraz Krystyna Końciak – po prawej 
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Tata był ogrodnikiem w majątku 
Chocim, 

hodował róże dla dziedzica 
 Mój tata Józef był ogrodnikiem. 
Zawodu uczył się w Kutnie (mieście 
znajdującym się w północnej części 
województwa łódzkiego). Pochodził z 
Milejowa. Pracował w ogrodzie nale-
żącym do dóbr Chocim. W obejściu 
dworu, pracował jeszcze przed po-
znaniem mamy. Do majątku  przyje-
chał ze swoim ojcem i tu rozpoczęli 
pracę.  Z kolei drugi dziadek Józef 
Matczak– ojciec mojej mamy był de-
karzem, zajmował się pokrywaniem 
dachów za pomocą strzechy (tj. sło-
my). Określenie dekarz pochodzi 
prawdopodobnie od „deku” - formy 
pokrycia dachowego z targanej sło-
my (stąd dekować to układać dach). 
Dziadek również pracował w mająt-
ku. Moja mama przynosiła mu wów-
czas jedzenie, a nawet pomagała w 
pracy. Tak poznała tatę. 
 Do obowiązków taty należało: 
dostarczenie warzyw do kuchni, dba-
nie o stawy, roślinność na terenie 
całego majątku oraz o porządek wo-
kół pałacu, a ponadto grabienie ale-
jek w parku i sadzenie roślin. Tata 
hodował dla dziedzica róże w cie-
plarni. Było to pomieszczenie wyko-
nane ze szkła, które wykorzystywało 
światło słoneczne do stworzenia od-
powiednich warunków do uprawy 
roślin. Ciekawostką jest to, że w ob-
rębie podwórza gospodarczego znaj-
dowała się oranżeria nazywana rów-
nież pomarańczarnią. Był to z kolei 
budynek ogrodowy do hodowli roślin 
egzotycznych. Pamiętam, że w naszej 
chocimskiej oranżerii rosły palmy. 
Ojciec tak bardzo lubił swoje zajęcie, 
że po wojnie, mimo iż  nie było już 
dziedzica, on nadal hodował róże. 
Zmarł, kiedy miałam 11 lat, w 1953 
r. 
 W ogrodzie dziedzica pracowa-
ła również moja siostra Józefa oraz 
brat Janek, a ponadto Czesław Urzę-
dowski i Krystyna Antoszczyk z domu 
Nitecka. 
 

Okrutny esesman w Chocimiu 
 Ojciec pracował za Henryka 
Iwańczyka, dziedzica, który zbudował 
obecną rezydencję. Miał  on żonę 
Helenę oraz córkę, która wyszła za 
mąż za osobę o nazwisku „Prus”. 
Należy uwzględnić tę informację, bo-

wiem bezpośrednio przed wojną ów 
mężczyzna  zarządzał majątkiem. 
Przed wojną Henryk wraz z córką i 
zięciem uciekli do Warszawy, a żona 
Helena ukrywała się u pracowników 
folwarku. W czasie wojny ojciec pra-
cował za Rudolfa Genau, a gdy ten 3 
miesiące przed zakończeniem wojny 
zmarł, to również za esesmana Stuhr-
ma. Ten ostatni, w przeciwieństwie 
do swoich poprzedników, był bardzo 
złym człowiekiem. Bił dotkliwie swo-
ich pracowników, ciągle chodził zde-
nerwowany, wszystko mu przeszka-
dzało. Białą chusteczką sprawdzał 
czy konie są czyste, gdy nie były ka-
rał fornali. Zawsze chodził z bronią 
w ręku, był prawdziwym hitlerow-
cem. Kiedy, do Chocimia zbliżali się 
Rosjanie, Stuhrm w pośpiechu spako-
wał wszystkie kosztowności na fur-
manki, zabierając ze sobą również 
żywność, zwierzęta hodowlane, a co 
najgorsze pracowników majątku, 
grążąc im karabinem. . Wszedł też do 
naszego domu. Mierząc bronią do 
ojca, rozkazał mu, by z nim uciekał. 
Tata oznajmił, że gdy tylko ubierze 
się to dogoni esesmana i furmanki. 
Tak też się stało. Ojciec musiał biec  
za okrutnym Niemcem, w przeciwnym 
razie, esesman mógłby wrócić się, co 
byłoby wielkim zagrożeniem dla całej 
naszej rodziny. Ojciec  dogonił ich, 
ale na szczęście w lesie nadarzyła się 
okazja do ucieczki i tata pobiegł do 
Lipicza, gdzie się schronił. Ukrywał 
się kilka dni, po czym wrócił szczęśli-
wie do domu. Ponadto uciekli jesz-
cze: Michał Kolasiński oraz ojciec 
Czesi – Stefan Król (udało im się 
uciec w Pleszewie). 
 

A na koniec... 
 Swoje wspomnienia zakończę 
informacją, iż za mąż wyszłam w 
1961 r., mając 19 lat. Z mężem Stani-
sławem zajmowaliśmy się gospodar-
stwem.   
To tyle, jeśli chodzi o moją relację z 
minionych lat. Nie są to wszystkie 
wspomnienia, jednak mam nadzieję, 
że ten mały fragment tamtej 
„chcocimskiej rzeczywistości” zacie-
kawi Państwa. 
 

 

 

 

CZESŁAWA SAMBOR 

 
Tata woził dziedzica bryczką, 

a mama pomagała służbie  
w dworku 

 Urodziłam się 30 lipca 1935 r. 
w Chocimiu. Wracając wspomnienia-
mi do minionych lat, w moich my-
ślach pojawią się kochani rodzice: 
Helena i Stefan Królowie. Miałam 
sześcioro rodzeństwa: Kazimierza, 
Stefanię, Ewę, Bolesława, Teresę i 
Elżbietę. Wraz z siedmioma innymi 
rodzinami mieszkaliśmy w koszarach, 
które znajdowały się obok szerokiej 
drogi, biegnącej w kierunku kapliczki 
św. Wawrzyńca,  już poza bramą po-
dwórza pańskiego. Każda rodzina 
miała tylko jedno pomieszczenie. Ja-
ko małe 9 letnie dziecko pracowałam 
na polu: wyrywałam cebulę, obrywa-
łam fasolę, wykopywałam oset, cza-
sem pomagałam bratu, który oganiał 
ptactwo z obsianego pola. Wiąże się z 
tym pewna historia. Podczas wykony-
wanej przez brata pracy, rozpadał   
się deszcz, dlatego z perzu 
(pospolitego chwastu) zrobił on sobie 
schronienie. Akurat przejeżdżał dzie-
dzic (Rudolf Genau), którego bryczką 
wiózł mój tata. Spostrzegł, że nikt nie 
pilnuje pola. Brat usłyszał głosy i 
wyszedł z kryjówki. Dziedzic rozkazał 
za karę „dać bata” mojemu bratu. 
Tata oznajmił, że to jego syn, wów-
czas dziedzic zmienił zdanie i ruszyli 
dalej. 
Tata jak już wspomniałam wyżej wo-
ził dziedzica bryczką. Jedni nazywali 
go foczpanem, inni kucierem. Mama 
zajmowała się domem, a ponadto po-
magała służbie w dworze – prała, 
sprzątała i piekła chleb. W dworku 
odbywały się spotkania, uroczystości, 
zjazdy, wtedy gotowała z kucharka-
mi, przyrządzając potrawy dla pań-
stwa. Gdy mama długo wieczorem 
nie wracała do domu, biegłam po nią 
do pałacu. Widziałam wówczas dwa 
psy dziedzica, jamniki, które wabiły 
się Iwan i Aza. Henryka Iwańczyka 
niestety nie pamiętam. Wiem jednak 
że dobra te nabył w 1904 roku od 
rodziny Zaborowskich, a dwór pobu-
dował w 1910 r. Doskonale zapamię-
tałam za to Rudolfa Genau, Niemca 
pochodzenia czeskiego, który w cza-
sie wojny zarządzał całym majątkiem.  
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 Mieszkał sam w dworku. Żona 
przyjeżdżała do niego od czasu do 
czasu. On miał dwóch synów, jego 
żona jedną córkę, która utkwiła mi w 
pamięci, bowiem widziałam ją kie-
dyś ubraną w piękny strój. Genau 
nie był złym człowiekiem. Nie doku-
czał pracownikom, przeciwnie, zda-
rzyło się, że przed żandarmerią sta-
wał w ich obronie. Należy przytoczyć 
również sytuację, gdy w czasie woj-
ny, sołtys wsi Ziemięcin zmuszał go 
do tego, aby pracownicy folwarku 
zniszczyli kapliczkę św. Wawrzyńca, 
stojącą na rozdrożu dróg, nieopodal 
dworu i podwórza gospodarczego. 
Genau odmówił, twierdząc, że ka-
pliczka w niczym mu nie przeszka-
dza, a ludzie zajęci są pracą. Roz-
złoszczony sołtys nie poddał się i 
zmusił drwali z lasu, by zburzyli ów 
obiekt kultu religijnego. Figurę św. 
Wawrzyńca położyli obok ruin ka-
pliczki i udali się na posiłek, bowiem 
nadeszła pora obiadowa. Po prze-
rwie zamierzali po nią wrócić i wy-
wieźć ją na złom. Moja mama spo-
strzegła Świętego i poprosiła pra-
cowników majątku, by zanieśli go do 
nas. Rodzice narażając własne życie, 
do zakończenia wojny, ukrywali fi-
gurę w  bezokiennej komórce. Wspo-
minając kapliczkę, muszę nawiązać 
do pewnego zdarzania. Otóż nad 
ową bezokienną komórką mieściła 
się pralnia. Pewnego dnia moja sio-
stra, weszła do niej i tak niefortunnie 
stanęła, że podłoga zarwała się, a 
moja siostra wpadła do pomieszcze-
nia, w którym schowany był św. 
Wawrzyniec. Na szczęście nic jej się 
nie stało. Miała tylko zadrapanie, a 
spadła naprawdę z dużej wysokości. 
Św. Wawrzyniec musiał nad nią czu-
wać. 
 

Majątek Chocim za czasów  
Henryka Iwańczyka oraz II wojny 

światowej 
 Dworek rozdzielał część rezy-
dencjalną od gospodarczej. Do po-
dwórza gospodarczego prowadziła 
droga, biegnąca od skrzyżowania 
dróg z Tokar, Gozdowa i Lipicza. 
Najbliżej pałacu ulokowane były: 
dom, gdzie mieszkał ogrodnik, staj-
nia, lokomobila, a także wozownia, 
w której przechowywano karety, po-
wozy, bryczki. Lokomobila zapew-

niała prąd dla dziedzica oraz po-
dwórza gospodarczego np. dla go-
rzelni i oficyny. Pracownicy majątku 
posiadali jedynie lampy naftowe. 
Lokomobila przypominała parowóz. 
Był to taki zespół napędowy, zawie-
rający: kocioł parowy, maszynę pa-
rową i prądnicę. Cieplarnia i oran-
żeria, o których opowiadała Krysia 
znajdowały się obok wozowni. Obok 
domu ogrodnika była z kolei lodow-
nia, murowana z kamieni, w której 
trzymano jedzenie. W czasie zimy, 
lód wycinano ze stawów i układano 
go w dołach, wykopanych w parku. 
Lód przykrywano trocinami i w cza-
sie lata poszczególne jego części za-
noszono do lodowni, okładając nim 
pożywienie, głównie mięso. Lód w 
tych dołach, mógł przetrwać nawet 
kilka lat. Za lodownią był dom za-
rządcy – pana Bukowskiego. Mówili-
śmy na to oficyna. 
W dalszej odległości (za stajnią) 
znajdowała się „świniarnia”, w któ-
rej pracował Roman Waliszek, a za 
nią gorzelnia, w której pracował pan 
Nitecki. „Świniarnię” i gorzelnię 
rozdzielała droga. Dalej była 
„szorownia” - gdzie Piotr Orligóra, 
będący stelmachem (zawód ten nazy-
wano też kołodziejem), wyrabiał czę-
ści oraz koła do wozów i maszyn. 
Następnie znajdowała się 
„sieczkarnia” – służąca do cięcia 
sieczki czyli słomy, siana oraz zie-
lonki, wykorzystywanych do sporzą-
dzania paszy dla zwierząt. W tym 
miejscu było trochę przerwy, dalej 
stała obora, a  za nią studnia i ow-
czarnia. Za owczarnią znajdowały 
się koszary. Muszę jeszcze powie-
dzieć, że za „szorownią” mieściła 
się kuźnia, gdzie pracowali kowale - 
Adam Simiński i Paweł Wysocki. Za 
Kuźnią znajdowały się: ogromna 
buda dla psów oraz kurnik.  W nocy 
całego obejścia pilnował stróż – naj-
pierw był nim pan Wysocki, a potem 
Piasecki. Wszystko zamykano i 
spuszczano psy. W obrębie podwó-
rza gospodarczego znajdowały się 
też stodoły: murowana i drewniana 
oraz spichlerz. Na samym końcu, 
jeszcze dalej za bramą mieściły się 
koszary, w których mieszkali m.in.: 
Niteccy, Simińscy i Józef Przybyła 
(mechanik, który obsługiwał lokomo-
bilę) wraz z rodziną. W pomieszcze-

niach koszar mieszkały aż 32 rodzi-
ny. W 1946 r. jedne z nich spłonęły.   
 Do dworku prowadziła kilome-
trowa aleja bukowo-jesionowa. Po 
jej przejechaniu dojeżdżało się do 
bramy, po przekroczeniu której wjeż-
dżało się do sadu, a następnie do 
parku. Park  był przecudny. Rosły tu 
buki, dęby, klony, jesiony, kaszta-
nowce, a nawet egzotyczne drzewa. 
Jednak w mojej pamięci szczególnie 
zapisały się platany. Ponadto w par-
ku były stawy. Przed rezydencją mie-
ściło się duże rondo, w którym znaj-
dowały się dwa klomby, mniejszy i 
większy, z przepiękną roślinnością i 
sztucznymi muchomorami oraz zwie-
rzętami. Wszystko wokół było zadba-
ne, wypielęgnowane, a to za sprawą 
ogrodnika – Józefa Okońskiego - 
ojca Krysi. 

 
Wojna w życiu naszej rodziny 

 Gdy rozpoczęła się wojna mia-
łam 4 lata. Mimo że byłam małym 
dzieckiem, traumatyczne momenty 
silnie zapisały się w mojej pamięci. 
Pierwsza sytuacja, która utkwiła w 
moich myślach, to bardzo nisko lecą-
ce samoloty, które powodowały, że 
drżały i spadały liście z drzew topoli. 
Widząc to pobiegałam i schowałam 
się w kopcu, gdzie trzymano ziem-
niaki. Nie bałam się samolotów, lecz 
tego złowrogiego szumu, tego wia-
tru. Kiedy okupanci wkroczyli do 
majątku, kiedy wjechali do folwarku, 
rodziców nie było w domu. Pamię-
tam, że mama była wówczas w pała-
cu. Niemcy podjechali pod nasze ko-
szary, zagradzając wejście do domu, 
uniemożliwili nam wyjście.  Ktoś za-
pukał do okna, my odpowiedzieli-
śmy, że rodziców nie ma w domu. 
Nie wyszliśmy na dwór, do momentu, 
aż żandarmeria nie odjechała. W 
1943 roku, w nocy, po raz kolejny 
ktoś zapukał do naszego okna. Zwró-
ciwszy się do mamy powiedział „pani 
Król, jutro będzie miała pani wizytę 
niemieckiej żandarmerii”. Mama zaj-
mowała się handlem. Niejaki pan 
Maćkowiak przywoził jej z Łodzi ko-
smetyki i biżuterię, które następnie 
sprzedawała. Osoba pukająca do ok-
na, ostrzegła mamę, by schowała to, 
co ma cenne.  
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 Zgodnie z zapowiedzią, kolej-
nego dnia, do koszar wkroczyli hitle-
rowcy. Zabrali mamę na posterunek 
do Tokar, zamykając ją na górze. W 
naszym domu, zrobili rewizję i za-
właszczyli ważne dla nas rzeczy. Ma-
mę wywieźli najpierw do Koźmina, 
potem do Oświęcimia, a następnie w 
głąb Niemiec. Dostaliśmy list, iż jeśli 
tata przyjmie niemiecką narodowość, 
mama zostanie uwolniona. Była  z 
nami wówczas babcia, macocha taty, 
która go wychowała. Pochodziła z 
Litwy. Babcia zwróciła się do ojca z 
takimi słowami „posłuchaj Stefuś, 
jeśli chcesz to przepisz narodowość, 
ale zapamiętaj, że co ma być to bę-
dzie. Wszystko jest w rękach Boga. 
Pamiętaj, że dokonując tego czynu 
stracisz honor, zniszczysz przyszłość 
swoich dzieci. Wychowałeś dzieci na 
polskim chlebie, na polskich ziemnia-
kach i chcesz to teraz zaprzepaścić?” 
Muszę w tej całej opowieści odnieść 
się również do tego, iż tata jako 
ochotnik w 1918 roku poszedł wal-
czyć o niepodległość, był piłsudczy-
kiem. Miał z tego powodu później 
problemy, ale to się nie liczyło, bo-
wiem był Polakiem, był patriotą, to 
była jego powinność. Kiedy zabrali 
mamę, na drugi dzień żandarmeria 
ponownie wkroczyła do koszar i w 
naszym pomieszczeniu przesłuchiwa-
ła tatę.  Gdy hitlerowcom coś się nie 
spodobało uderzyli ojca „szuńdami”. 
Było to nosidło do wiader z wodą. 
Przyrząd ten był drewniany, o kształ-
cie belki z wycięciem na szyję, który 
zakładano na ramiona. Wiadra lub 
jakieś inne pojemniki wieszano na 
łańcuszkach, w celu utrzymania rów-
nowagi. Hitlerowcy chcieli uderzyć 
nimi ojca drugi raz, wtedy w jego 
obronie, zasłaniając go swoim cia-
łem, stanął Rudolf Genau. 
 Wrócę jeszcze do sprawy ma-
my. Będąc w Niemczech, wraz z inny-
mi, była pędzona na stracenie. Dzię-
kując Bogu, zostali oni odbici przez 
amerykańskie wojsko. Mama pozo-
stała w Niemczech. Szyła szaty dla 
księży. Wracając z mszy polowej, uj-
rzała jak ulicą idą jeńcy wojenni. 
Ktoś  z tłumu zawołał do niej „pani 
Krol, pani Krol”. Gdy się obejrzała, 
podszedł do niej mężczyzna, który 
brał udział w jej aresztowaniu. Za-
pewnił mamę, że u nas wszystko do-
brze i zdał relację jak nam się wie-
dzie. Za te informacje poprosił o tro-

chę jedzenia. Mama nie uwierzyła 
mu, mimo to zaniosła mu żywność, 
którą miała od  amerykańskiego woj-
ska. Kiedy wróciła do Polski, w 1945 
lub 1946 r., okazało się, że przekaza-
ne przez Niemca wiadomości były 
prawdziwe. To było coś niesamowite-
go. Ogromny zbieg okoliczności. Do 
dziś zastanawiam się, jak wśród tłu-
mu osoba ta dojrzała i rozpoznała 
moją mamę. Chciałabym jeszcze opo-
wiedzieć o jednej sytuacji. Moja ma-
ma „biła świnie”. Jedno ze zwierząt 
złamało nogę, wobec czego, aby 
przetrwać, mama zabrała to mięso. 
Ktoś niestety doniósł i na kontrolę 
przyjechał rzeźnik, który potwierdził 
winę mamy. Rudolf Genau ponownie 
stanął w obronie swojej pracownicy, 
sprowadził lekarza, który potwier-
dził, że mięso nie nadawało się do 
spożycia, ratując tym samym mamę.   

Jak było po wojnie 
 Pracownicy majątku po wojnie 
zamieszkali w dworze, ja ze swoją 
rodziną również. Około 1948 r. po-
wstało obecne sołectwo Chocim, któ-
re wówczas nazywano „Chocim No-
wa Wieś”. Pamiętam uroczystą Mszę 
Świętą z okazji wmurowania kamie-
nia węgielnego. To właśnie pracow-
nicy folwarku stworzyli obecne sołec-
two. W swoim nowym domu zamiesz-
kaliśmy około 1949 r. 
 Po wojnie w dworze Stefan Ku-
kulski założył Uniwersytet Ludowy, 
gdzie dzieci, które nie ukończyły 
szkoły przed wojną, mogły ją konty-
nuować. Uczyli tu wówczas: Kazi-
mierz Kasznia oraz pan Bocian. Po-
nadto w Chocimiu po wojnie organi-
zowano różnego rodzaju uroczysto-
ści, zabawy, potańcówki. Chocim tęt-
nił życiem. W latach 50-60 dzieci z 
Turku i Łodzi przyjeżdżały tutaj na 
kolonie letnie. 
Po wojnie, kiedy byłam młodą dziew-
czyną pojechałam do brata na przy-
sięgę wojskową pod granicę Nie-
miecką (odległość do granicy wyno-
siła 13 km). W tamtych stronach 
mieszkała również moja siostra z mę-
żem, toteż zatrzymałam się u nich. W 
tym czasie mama przysłała mi list, iż 
dostałam powołanie do SP co ozna-
cza „Służba Polsce”. Była to polska 
państwowa organizacja paramilitar-
na, utworzona 25 lutego 1948 r. dla 
młodzieży w wieku 16-21 lat. Utwo-
rzona została ustawą o powszechnym 
obowiązku przysposobienia zawodo-

wego, wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego młodzieży 
oraz o organizacji spraw kultury fi-
zycznej i sportu. "Służba Polsce” zo-
stała rozwiązana 17 grudnia 1955 r. 
W 1958 r. w jej miejsce powołano 
Ochotnicze Hufce Pracy. Wobec po-
wyższego mój szwagier, zapisał mnie 
do pracy w Państwowym Gospodar-
stwie Rolnym w Radowie, gdzie od-
byłam ową „służbę”. Mieszkałam w 
pobliskim Kowalewie, pracowałam w 
Radowie. Byłam tam od kwietnia do 
grudnia 1954 r. Wróciwszy do domu, 
pomagałam rodzicom, a gdy wyszłam 
za mąż, od teściów otrzymaliśmy wła-
sne gospodarstwo. 

Wnętrze dworu – wspólnie rela-
cjonują: Czesława Sambor  

i Krystyna Końciak 
 Zanim przejdziemy do opisu 
wnętrza dworu, podsumowując, po-
wiemy kto pracował w majątku: ku-
charka; dwie pokojówki; Helena 
Wieczorek – chrzestna Krysi oraz 
Józefa Twardowska; sekretarka Ma-
ria Wysocka z Pleszewa; zarządca – 
otrzymywał zadania i polecenia od 
dziedzica, a następnie przekazywał je 
polowemu i włodarzowi - oni pilno-
wali ludzi, pracujących na polu; sta-
jenni; fornale – w XIX-XX w.  robot-
nicy rolni, obsługujący konie na polu 
- niekiedy zwani też ratajami. Jeden 
fornal obsługiwał zazwyczaj 1-2 pary 
koni roboczych wraz z wozem; go-
rzelniany; ogrodnik; mechanik; stel-
mach zwany też kołodziejem; kowale; 
stróże; osoby pracujące w owczarni, 
świniarni, kurniku, stodołach, siecz-
karni.  
Henryk Iwańczyk obecną rezydencję, 
zbudował w miejscu poprzedniego 
dworu, na planie prostokąta, na fun-
damentach z kamieni polnych. Cha-
rakterystyczną jego częścią był ryza-
lit czyli środkowa wystająca część, 
która miała za zadanie ożywić cały 
budynek, a także zwiększyć jego po-
wierzchnię, bez naruszenia konstruk-
cji. Pozostałością poprzedniego dwo-
ru było południowe skrzydło, które 
wykorzystano jako zaplecze gospo-
darcze. Dziś już go nie ma, zostało 
rozebrane. Główne wejście znajdo-
wało się od wschodniej strony. 
Pierwszą częścią, wchodząc do środ-
ka był poprzeczny korytarzyk z rozsu-
wanymi, szklanymi drzwiami. Po ich 
przejściu znajdował się hol.  

cd. str. 13 
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 Ciekawostką jest to, iż w jego 
ścianach mieściły się otwory, służące 
do rozpalania ognia. W ten sposób 
od razu paliło się w piecach kaflo-
wych, umieszczonych w pokojach. 
Służba nie musiała zatem wchodzić 
do poszczególnych pomieszczeń, aby 
napalić w piecach. W holu znajdował 
się ogromny zegar i kasa pancerna. 
Schody prowadziły na górę, dziś po 
remontach są one po przeciwnej stro-
nie, aniżeli dawniej. Będąc w holu, 
naprzeciwko było wejście do jadali. 
Na  lewo mieszkała sekretarka, która 
posiadała swoje biuro. Po prawej 
stronie znajdował się duży pokój 
również z rozsuwanymi drzwiami, 
prowadzącymi do mniejszego po-
mieszczenia, z którego z kolei można 
było wyjść na taras. Po lewej stronie 
znajdowały się kolejne pokoje – usta-
wione szeregowo. Jednym z nich była 
jadalnia. Zatem do jadalni prowadzi-
ły dwa wejścia. Schodki z jadalni 
wiodły do spiżarni i bardzo dużej 
kuchni. Na górze także znajdował się 
hol. Na prawo było wejście do poko-
ju. W tymże pomieszczeniu były drzwi 
prowadzące do łazienki, wyjście na 

mały balkon, skierowany na zachód – 
dziś już go nie ma, a także wejście do 
pokoju botanicznego. W nim na ścia-
nach powieszone były maty, do któ-
rych przyczepiono 
ususzone kolorowe 
motyle. Wracając 
na hol – na wprost 
mieścił się wąski 
korytarzyk, a w je-
go końcu – toaleta. 
Kierując się z kolei 
na wschód – można 
było wyjść na duży 
balkon. W północ-
nej części ulokowa-
no kolejne trzy po-
koje i schody na 
poddasze. 
 Wspomnie-
nie, które utkwiło 
nam w pamięci, to 
słowa dziedziczki,  
skierowane do taty 
Krysi, kiedy space-
rując po parku, 
ujrzała ludzkie śla-
dy - „Józefie, za-
grab, te ludzkie 

stopy, gdyż nie będę po nich chodzi-
ła”.... 

  Paulina Woźniak 

Rajd rowerowy „Z kulturą mi po drodze” 
21 lipca br. odbył się Kulturoznaw-
czy Rajd Rowerowy „Z kulturą mi po 
drodze” organizowany w ramach pro-
jektu „Rozsmakowani w kulturze” w 
ramach Programu ASOS 2014-
2020. 15 kilometrowa trasa  rajdu 
biegła przez Tokary Pierwsze – 
Okręglicę - Chocim – Żdżary. 
Uczestnicy rajdu ( 44 osoby) wy-
ruszyli spod Szkoły Pod-
stawowej w Tokarach 
Pierwszych. Pierwszy postój 
odbył się w Chocimiu, gdzie 
przewodniczka PTTK Paulina 
Woźniak oprowadziła ze-
branych po dworku  i 
opowiedziała jego historię. Z 
kolei Zdzisław Kowalczyk 
Sołtys Sołectwa Chocim poka-
zał farmę ryb Koi- jest to 
największa w europie tego typu 
hodowla. Kolejny przystanek 
odbył się przy kapliczce św. 
Wawrzyńca, gdzie wysłuchano 
legendy na jej temat. Następnie 
rowerzyści dotarli do dworku w 
Żdżarach. Jego historię 
przybliżyła również prze-
wodniczka PTTK Agnieszka 
Sasiak. Ostatnim etapem rajdu 

było ognisko zorganizowane przez 
Ryszarda Jaśkiewicza Sołtysa 
Sołectwa Żdżary. Dzieci biorące 
udział w kulturoznawczym rajdzie 
miały możliwość wykazania się 
wiedzą o regionie podczas przygo-
towanego konkursu.  Rajd przebiegał 
w miłej  i pogodnej atmosferze. Or-
ganizatorami rajdu byli: Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów oraz Urząd 
Gminy w Kawęczynie. Serdeczne 
podziękowania dla uczestników, or-
ganizatorów oraz właścicieli 
dworków za gościnę.  

Ewa Frątczak 

Uczestnicy rajdu przed XIX-wiecznym 
dworkiem w Chocimiu 

Na zdjęciu od lewej: Czesława Sambor, Franciszek Dusza z 
Wojciechowa, Marianna Struzik z domu Grzelak, siedzi Janina 
Urzędowska z domu Grzelak. 
W oddali dwór w Chocimiu z zachowanym jeszcze południo-
wym skrzydłem, które było pozostałością po dawnym dworze 
Zaborowskich. 
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W dniu 15 lipca 2017 r. w Borku 
Wielkopolskim odbył się XIX Wielko-
polski Finał Wojewódzki Ogólnopol-
skiego Konkursu Kronik oraz XXIV 
Konkursu na pamiętniki, wspomnie-
nia, opracowania i relacje “Z dziejów 
Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
Sukces odniosła „Kronika XX-lecia 
Sportów Pożarniczych według regu-
laminu CTIF w Gminie Kawęczyn 
1995-2015”. 

Przybyłych na uroczystość 
gości oraz kronikarki i kronikarzy z 
Wielkopolski powitał druh Andrzej 
Małecki prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Gosty-
niu. Swoją obecnością zaszczycili 
włodarze i przedstawiciele lokalnego 
samorządu terytorialnego w osobach: 
starosty gostyńskiego Roberta Marcin-
kowskiego, wiceburmistrza Borku 
Wielkopolskiego Jolanty Chudziń-
skiej, przewodniczącego Rady Miej-
skiej Borku Wielkopolskiego Andrze-
ja Kubiaka pełniącego jednocześnie 
funkcję wiceprezesa Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Borku Wielkopolskim. Ponadto 
przybyli też działacze Związku OSP 
RP i Ochotniczych Straży Pożarnych: 
druh Grzegorz Marszałek wiceprezes 
ZOW ZOSP RP Województwa Wiel-
kopolskiego, druh Andrzej Piaskowski 
członek Prezydium ZOW ZOSP RP 
Województwa Wielkopolskiego, druh 
Andrzej Kacprzak członek 
ZOW ZOSP RP Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, druh 
Roman Danielczyk wicepre-
zes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Go-
styniu, druh Stanisław Fi-
gielek przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w 
Gostyniu, druh Mieczysław 
Dębowiak prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Bor-
ku Wielkopolskim, druh 
Ireneusz Ćwiek członek Ko-
misji ds. Młodzieży, Kobie-
cych Drużyn Pożarniczych, 
Kultury i Sportu przy ZOW 
Woj. Wielkopolskiego, druh 
Tomasz Poręba zastępca 
Dyrektora Zarządu Wyko-
nawczego OW ZOSP RP 
Województwa Wielkopol-
skiego, Zarządy Ochotni-
czych Straży Pożarnych w 

Borku Wlkp. i Karolewie, druh Bog-
dan Siwiński przewodniczący Woje-
wódzkiego Klubu Kronikarza OSP 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
druhna Małgorzata Judasz  wiceprze-
wodnicząca WKK OSP WW. Na finał 
zgłoszono 22 kroniki strażackie, księ-
gi pamiątkowe, a także księgi jubileu-
szowe w 27 tomach. Prezentację wy-
ników oraz wręczenie nagród poprze-
dziła bardzo ciekawa prezentacja dru-
ha Mateusza Kaszyńskiego z OSP 
Brudzew pn. Rola Kronikarza OSP w 
obliczu wyzwań stawianych przez me-
dia społecznościowe. Komisja składa-
jąca się z członków Zarządu Woje-
wódzkiego Klubu Kronikarza OSP 
Województwa Wielkopolskiego, pod-
czas dwóch dni ciężkiej pracy, oceniła 
nadesłane kroniki biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: treść zapisów 
kronikarskich, systematyczność zapi-
sów (ciągłość), walory dokumentalne i 
poznawcze zapisów, styl tekstów i 
poprawność językową, walory ilustra-
cji, estetykę dzieła, materiały uzupeł-
niające (zdjęcia, wycinki z prasy), in-
ne, w tym ogólną koncepcję. Poszcze-
gólne elementy kroniki były punkto-
wane. Łącznie można było zdobyć 
maksymalnie 65 punktów. 

W wyniku oceny wybrano: 
• 8 kronik wzorowych (50-65 pkt.), 
co stanowi 36,36% 

• 7 kronik wyróżniających (40-49 
pkt.), co stanowi 31,82% 

6 kronik poprawnych (30-39 pkt.), co 
stanowi 27,27 % 

Jedna kronika została sklasyfikowana 
jako nie spełniająca wymogów 
(poniżej 30 pkt.) co stanowi 4,55 %.  
Na finał krajowy XXIV Ogólnopol-
skiego Konkursu Kornik OSP, któ-
ry zaplanowano na 1–3 września br. 
zakwalifikowanych zostało 15 kro-
nik, w tym dwie z naszego powiatu: 
* kronika OSP Brudzew, kronikarz 
Mateusz Kaszyński, 
* kronika Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP we Władysławowie, kro-
nikarz Wiesław Miling.  
Na XXIV Konkurs na pamiętniki, 
wspomnienia, opracowania i relacje 
„Z dziejów OSP” wpłynęły 2 prace. 
Decyzją zespołu oceniającego na pod-
sumowanie ogólnopolskie przekazano:  
Kronikę XX-lecia Sportów Pożarni-
czych według regulaminu CTIF w 
Gminie Kawęczyn 1995-2015, autor-
stwa Jarosława Pasika, Jana Nowaka, 
Ewy Frątczak oraz  opracowanie pn.: 
110 - lecie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Przygodzicach, autor Mateusz 
Paprocki.                        

Ewa Frątczak 

Chwile choć ulotne, dzięki kronikom wciąż pamiętane! 

Uczestnicy XIX Wielkopolskiego Finału 
Konkursu Kronik OSP 
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Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Kawęczyn 

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Zespole 
Szkół Rolniczych w Kaczkach Śred-
nich została podpisana umowa na rea-
lizację zadania pn. „Budowa przydo-
mowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”. 
Umowa będzie realizowana w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną                              
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata                  2014
-2020 na operację typu 
„Gospodarka wodno-
ściekowa”. Podpisali ją: Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof  
Grabowski i Wójt Gminy 
Kawęczyn Jan Nowak. Dzię-
ki realizacji wspomnianej 
umowy zostaną poprawione 
warunki życia mieszkańców 
z terenu Gminy Kawęczyn 
poprzez budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków  
w 23 sołectwach.  
W ramach umowy gmina  
otrzyma  dofinansowanie w 
wysokości 1 501 345 zł 
(słownie: jeden milion pięć-
set jeden tysięcy trzysta 
czterdzieści pięć złotych 
00/100) tj. 63,63 % ponie-
sionych kosztów  kwalifiko-
wanych.  
        Wspomniana  inwesty-
cja będzie realizowana w 

latach 2017-2019 w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie zostanie pobudo-
wanych 68 przydomowych oczysz-
czalni w następujących miejscowo-
ściach:  Skarżyn – 3 szt., Będziechów- 
12 szt., Marcjanów – 5 szt. Żdżary- 15 
szt., Chocim- 4 szt., Stanisława- 3 szt., 
Głuchów – 12 szt., Leśnictwo – 5 szt., 
Młodzianów - 1 szt. i Milejów - 8 szt. 
Planowany czas realizacji inwestycji 
to IV kwartał 2017 r. do II kwartału 
2018 r. W drugim etapie zostanie po-
budowanych 60 sztuk przydomowych 
oczyszczalni w miejscowościach: To-

kary Pierwsze - 8 szt., Tokary Drugie 
- 6 szt., Marcinów - 3 szt., Ciemień - 3 
szt., Dziewiątka - 1 szt., Dzierzbotki- 
9 szt., Kawęczyn - 2 szt., Kowale Pań-
skie -6 szt., Marianów - Kolonia – 2 
szt., Marianów- 5 szt., Nowy Świat - 3 
szt., Siedliska -3 szt. i Wojciechów - 9 
szt. Planowany  okres realizacji inwe-
stycji to od III kwartału 2018 roku do       
I kwartału 2019 roku. Obecnie przy-
gotowywana jest dokumentacja prze-
targowa. 

Agnieszka Sasiak 
 

                                                           Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  
                                             w  Kawęczynie, 

                                                     OSP w Będziechowie 
                                                    zapraszają  

                                                     na 
                                                      XLV Gminne Zawody  

                                                     Sportowo – Pożarnicze OSP, 
                                                      które odbędą się 27 sierpnia 2017 roku 

                                                      obok strażnicy OSP w Będziechowie   

Podpisanie umowy.  
Od lewej: Edyta Balcerzak - Skarbnik Gminy Kawęczyn, Jan Nowak - Wójt 
Gminy Kawęczyn, Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego, Anna Majda - Radna Województwa Wielkopolskiego 



16                                                              KAWĘCZYNIAK                                 SIERPIEŃ 2017 

XXXI Sesja Rady Gminy Kawęczyn 
Zmiany w uchwale budżeto-

wej, jakie radni zatwierdzili w dniu 
20 lipca br. podczas XXXI Sesji Ra-
dy Gminy Kawęczyn przyczynią się 
m.in. do dofinansowania zakupu sa-
mochodu bojowego dla jednostki 
OSP Będziechów. Zarezerwowana na 
powyższy cel w budżecie gminy na 
2017 r. kwota wynosi 56 tys. zł.  
 Miejscem obrad Rady Gminy 
była tym razem strażnica OSP Będzie-
chów. Niektórzy radni skorzystali z 
przysługującego im prawa wnoszenia 
interpelacji. Radna Halina Górska kie-
rowała interpelację do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Turku o wycięcie su-
chych drzew, które zagrażają bezpie-
czeństwu przy drodze powiatowej w 
Skarżynie. Z kolei radny Wiesław 
Tomczak odniósł się do kwestii szero-
kości zjazdu z drogi powiatowej w dro-
gę gminną prowadzącą do Marianowa, 
gdzie w trakcie realizacji jest budowa 
nakładki asfaltowej. Zdaniem radnego 
Tomczaka wjazd jest zbyt wąski, drogą 
poruszają się pojazdy z ładunkami o 
wysokim tonażu, tj. samochody odbie-
rające mleko od rolników czy przewo-
żące węgiel, co może powodować obła-
mywanie się asfaltu. Radny Łukasz 
Mila wniósł interpelację do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Turku w sprawie 
odcinka drogi Kowale Pańskie-Kolonia 
– Kawęczyn. Radny mówił, że po wy-
konanej kilka lat temu nowej na-
wierzchni na środku drogi powstało 
pękniecie, a brak działań naprawczych 
może pogorszyć sytuację i spowodo-
wać dalsze uszkodzenia. 
 Podczas sesji podjęte zostały 
dwie spójne ze sobą uchwały, tj. w 
sprawie zmian w uchwale budżetowej 
gminy na rok 2017 oraz zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kawęczyn na lata 2017-2024. Zmiany 
mają związek głównie z dofinansowa-
niem zakupu samochodu bojowego dla 
jednostki OSP Będziechów. Będzie to 
lekki samochód ratowniczo- gaśniczy z 
agregatem wysokociśnieniowym i 
zbiornikiem wody typu kontener. Kwo-
ta dofinasowania ze strony budżetu 
gminy to 56 tys. zł. Dofinansowanie 
zaplanowane zostało do realizacji z 
kredytu. 
 Zmiany w budżecie wynikały też 
z pism Wojewody Wielkopolskiego. 
Wojewoda zwiększa dotacje na realiza-
cję zadań bieżących gminy z przezna-
czeniem na wypłatę zasiłków stałych w 
kwocie 27 tys. zł, na wyposażenie 
szkół w podręczniki i materiały eduka-

cyjne oraz 
inne materia-
ły ćwiczenio-
we, a także 
dofinansowa-
nie kosztów 
zakupu pod-
ręczników do 
szkół prowa-
dzonych 
przez osoby 
prawne, tj. 
samorządy 
terytorialne w 
kwocie 
71 336,70 zł. 
Kolejna 
zmiana wią-
zała się z odpowiedzią                  z 
Turkowskiej Unii Rozwoju, co do zło-
żonego wniosku Gminy Kawęczyn o 
dofinansowanie budowy wiaty rekrea-
cyjnej w miejscowości Kawęczyn oraz 
utwardzenie szlaku w miejscowości 
Tokary Pierwsze celem udostępnienia 
mieszkańcom  wsi i gminy infrastruktu-
ry rekreacyjnej. Wniosek został zaak-
ceptowany, kwota dofinansowania jest 
tożsama z wnioskowaną i wynosi 
99 999,00 zł. Następna zmiana doty-
czyła podpisanego porozumienia na 
realizację zadania nauki dodatkowego 
języka obcego, tj. języka niemieckiego 
w jednej ze szkół w Gminie Kawęczyn. 
Nauka ta będzie realizowana w Zespole 
Szkół w Kawęczynie. Kwota dofinan-
sowania na rok bieżący to 5 100,00 zł i 
o taką kwotę zwiększony został plan 
dotacji, a jednocześnie plan wydatków 
w odpowiedniej klasyfikacji budżeto-
wej. Ponadto rozstrzygnięte zostały 
dwa postępowania przetargowe na za-
kup i montaż pieców centralnego 
ogrzewania: do budynku Urzędu Gmi-
ny w Kawęczynie i do budynku po by-
łym ośrodku zdrowia w Kowalach Pań-
skich. Obydwa przetargi rozstrzygnęły 
się powyżej kwoty, która w budżecie 
była zaplanowana, tym samym kwotę 
zadania należało zwiększyć: o kwotę 
39 tys. zł w przypadku pieca do Urzędu 
Gminy i o kwotę 12 tys. zł w przypad-
ku pieca do budynku po ośrodku zdro-
wia. Kolejne zadanie, które zostało 
wprowadzone do planu wydatków ma-
jątkowych w budżecie gminy to montaż 
urządzeń fotowoltaicznych i solarnych 
dla mieszkańców Gminy Kawęczyn. 
Obecnie zakończono  pierwszy etap, 
zostały złożone deklaracje wnioskowe 
przez mieszkańców zainteresowanych 
montażem. Po stronie kosztów Urzędu 

Gminy leży wykonanie dokumentacji 
kosztorysowej tej inwestycji, jest to 
kwota ok. 25 tys. zł i została ona zabez-
pieczona w budżecie gminy. Koszt 
montażu samych instalacji to współfi-
nansowanie środków unijnych i bezpo-
średnio wnioskodawców.  

Wójt Gminy oraz Przewodni-
czący Rady Gminy zdali sprawozdania 
ze swej działalności za okres międzyse-
syjny.  

Wójt Jan Nowak udzielił odpo-
wiedzi na interpelacje radnych. Zwró-
ciwszy się do radnej Haliny Górskiej 
powiedział, że zgłosi sprawę do Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Turku. Z ko-
lei co do interpelacji radnego Wiesława 
Tomczaka i zjazdu z drogi powiatowej 
Wójt Gminy zaznaczył, że musi tę 
kwestie wyjaśnić z Zarządem Dróg Po-
wiatowych i projektantem. W odniesie-
niu do zgłoszenia radnego Łukasza Mi-
li Wójt Gminy zauważył, że temat był 
już dwukrotnie sygnalizowany w Za-
rządzie Dróg Powiatowych. Obiecał 
sprawdzić na jakim etapie jest ta spra-
wa. 
W punkcie Zapytania i wolne wnioski 
głos zabrał m.in. Grzegorz Dzikowski – 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Kawęczynie, który zdał 
relację z przebiegu  Międzynarodo-
wych Zawodów Pożarniczych według 
regulaminu CTIF w Austrii. Z kolei 
Wójt Gminy poinformował, że na ko-
lejnej sesji Jarosław Pasik – Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Kawęczynie i Michał Chachuła – Ko-
mendant Gminny ZOSP RP w Kawę-
czynie, którzy jednocześnie są trenera-
mi drużyn, przedstawią szczegółową 
relację z zawodów.  

 
Iwona Krajewska 
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W dniu 7 lipca 2017 r. w świe-
tlicy wiejskiej w Milejowie odbyły się 
kolejne warsztaty z rękodzieła arty-
stycznego w ramach projektu 
„Rozsmakowani w kulturze” współfi-
nansowanego ze środków Rządowego 
Programu Na Rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020. Alina Bartosik – instruktorka 
już po raz drugi  zabrała 20 seniorów 
w podróż po kulturze, zwyczajach i 
tradycjach. Celem warsztatów z ręko-
dzieła artystycznego jest stworzenie 
seniorom możliwości bezpośredniej 
obserwacji powstawania prac i aktyw-
nego uczestnictwa,  a ponadto integra-
cja międzypokoleniowa  oraz kształto-
wanie tożsamości kulturowej  poprzez 
stwarzanie warunków do poznawania 
tradycji i sztuki ludowej własnego re-
gionu. Tym razem po dość trudnej 
sztuce „sutaszu”, pani instruktor za-
proponowała naszym seniorom coś 
prostszego. Mianowicie uczestnicy 
warsztatów mieli za zadanie wykonać 
„pokrowiec na telefon”, mając do dys-
pozycji igłę, nitkę, klej, kolorowe ar-

kusze filcu oraz mnóstwo koralików 
do dekoracji. Wyzwanie to bardzo 
spodobało sią naszym seniorom, któ-
rzy szybko zaczęli projektować swoje 
pokrowce. Pomysłów było mnóstwo, a 
śmiechu co niemiara. Jak się okazało, 
filc to bardzo wdzięczny materiał. Po-
wstały z niego naprawdę piękne ozdo-
by i  „etui” na telefon. Zajęcia rozwi-
nęły wy-
obraźnię i 
aktyw-
ność 
twórczą, 
jak rów-
nież zmo-
tywowały 
do świa-
domego 
uczestnic-
twa w 
kulturze. 
W trakcie 
zajęć se-
niorzy 
wykazali 
się dużą 

aktywnością i pomysłowością, odnala-
zły się ich ukryte talenty. Uwierzyli 
oni we własne siły i możliwości. Ko-
lejna wspólna praca jeszcze bardziej 
zintegrowała seniorów z Gminy Ka-
węczyn. 

Malwina Jasiak 

       W krainie filcu…                                   
  „Projekt dofinasowany ze środków Programu Rządowego 

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

Uczestnicy warsztatów 

Jak mieszkańcy widzą naszą gminę w przyszłości 
Na zaproszenie Wójta Gminy 

Kawęczyn, 21 lipca 2017 r.  w świetli-
cy wiejskiej w Marianowie, odbył się 
warsztat planistyczny, poświęcony 
opracowaniu wizji obszaru rewitalizo-
wanego i celów rewitalizacji.  

Było to drugie spotkanie w 
cyklu poprzedzającym tworzenie Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Kawęczyn. Oprócz przedstawicieli 
Referatu Rozwoju Gminy Kawęczyn, 
w spotkaniu uczestniczyły osoby, re-
prezentujące szerokie spektrum dzia-
łalności publicznej, o zróżnicowanym 
doświadczeniu w zakresie aktywizacji 
społeczności lokalnej czy też organi-
zacji życia publicznego, zarówno w 
sferze kultury, sportu i rekreacji, a 
także zarządzania majątkiem wspól-
nym. Spotkanie – wraz z moderacją 
dyskusji warsztatowej - prowadzone 
było przez Dyrektora Firmy REME-
DIS S.A., która to opracowuje LPR 
dla naszej Gminy. Po krótkiej prezen-
tacji metodyki wyodrębniania propo-
nowanych  obszarów do rewitalizacji, 

odbyła się dyskusja panelowa, doty-
cząca propozycji ewentualnych przed-
sięwzięć koniecznych, bądź możli-
wych do realizacji - w ramach Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Gminy 
Kawęczyn. Prowadzący spotkanie 
Krzysztof Mrowicki zachęcał, by two-
rzyć propozycje przedsięwzięć, zaczy-
nając od wizji rewitalizowanego ob-
szaru po okresie zakończenia procesu 
rewitalizacji. 
Każdy 
uczestnik 
miał okazję 
przedstawie-
nia swoich 
pomysłów i 
wizji.  

Ze-
brany pod-
czas tych 
warsztatów 
materiał zo-
stanie 
uwzględnio-
ny we wstęp-

nej wersji Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Gminy Kawęczyn. Dokument 
ten zostanie przedstawiony na kolej-
nych spotkaniach. 
     Z informacjami „czym jest?”, a 
także „czym nie jest?” rewitalizacja, 
można zapoznać się na stworzonej 
stronie poświęconej LPR:  http://
bip.kaweczyn.pl/index.php?pid=737 . 

Ewa Frątczak 

Uczestnicy warsztatów 
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Na sportowo w Młodzianowie 
Mieszkańcy Młodzianowa czując 
ducha sportowej rywalizacji i potrze-
bę integracji w dniu 9 lipca br. zor-
ganizowali piknik oraz „Spartakiadę 
Sportową” dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych, którą poprowadziła 
Paulina Woźniak. Konkursy podzie-
lono na kategorie wiekowe. Naj-
młodsi uczestnicy, a mianowicie Ci 
do 7 roku życia - rzucali woreczkami 
do kosza, z kolei dzieci w przedziale 
od 8 do 12 lat – biegały w worku na 
czas i rywalizowały w wyścigu ze 
szarfą. Do zmagań sportowych za-
proszono również młodzież od 13 do 
18 roku życia, która kręciła hula-
hoop, robiła pompki i skakała na 
skakance. Na koniec wszystkie dzie-
ci wzięły udział w dmuchaniu balonu  
na czas. Po wręczeniu nagród odbył 
się konkurs „przeciągania liny” dla 
dorosłych, zarówno dla pań, jak i dla 
panów. Twarze naszych pociech oz-
dabiały wizerunki motyli, superma-
nów i piesków, które malowała 
wspomniana wyżej Paulina Woź-
niak. W tym dniu do Młodzianowa 

przybył również zespół „Serenada” 
z Centrum Kultury w Dobrej, umi-
lając wszystkim czas swoim wystę-
pem. Krystyna Brzychcy – sołtys 
Młodzianowa wraz z mieszkańca-
mi składają serdeczne podziękowa-
nia sponsorom: Janowi Nowakowi 
– Wójtowi Gminy Kawęczyn, Zofii 
Gruszczyńskiej oraz Janowi Grucy 
– Radnym Powiatowym, Piotrowi 
Geblerowi – Przewodniczącemu 
Rady Gminy w Kawęczynie, Ewie 
Kałużnej – Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Kowalach Pańskich, Ur-
szuli i Zbigniewowi Lamentom, 
Katarzynie i Andrzejowi Majew-
skim czyli naszym miejscowym 
sponsorom, a także najmłodszemu 
fundatorowi nagród - Bartkowi Wi-
chorskiemu. Jeden ze sponsorów 
prosił o anonimowość. Wyrazy 
wdzięczności składamy też Teresie 
Jędrzejczak za obsługę medyczną 
podczas pikniku. 
          
                          Krystyna Brzychcy 
           Paulina Woźniak 

Chocimskie piknikowanie 
Letni okres sprzyja integracyjnym 
spotkaniom, toteż mieszkańcy Cho-
cimia, chcąc wspólnie spędzić czas, 
zorganizowali II Piknik Wiejski, 
który odbył się 01.07.2017 r. Dla 
dzieci oraz dorosłych przygotowano 
konkursy: malowanie z zasłoniętymi 
oczyma; wyścigi we workach; bieg z 
jajkiem; przeciąganie liny i rzut 
snopkiem. Ponadto odbyła się loteria 
fantowa, w której można było wy-
grać m.in. komplet sznurków. Uzy-
skany dochód mieszkańcy przezna-
czą na zakup krzewów. Zostaną one 
posadzone na wiejskim placu. Miej-
scowe gospodynie dla uczestników 
pikniku - upiekły ciasta i przygoto-
wały chleb ze smalcem. Nie zabra-
kło również ogniska, nad którym 
pieczono kiełbaski. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas: Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn, Jan Gruca – 
Radny Powiatowy oraz Sylwester 
Kasprzak – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn. Organizato-
rzy serdeczne podziękowania skła-
dają wszystkim mieszkańcom sołec-
twa, bowiem niezwykle aktywnie 

zaangażowali się w przygotowania. 
Cała społeczność Chocimia pragnie 
złożyć wyrazy wdzięczności sponso-
rom: Janowi Nowakowi – Wójtowi 
Gminy Kawęczyn; Mariuszowi 
Tomczykowi – Firma FHU Farmer; 
Firmie ZHPU Raszewscy; PPH Far-
pol z Chrapczewa; Zakładowi Mię-
snemu – Smolińscy; Sławomirowi 
Michalakowi – Handel Wielobran-
żowy; Karolinie Banasiak – Salon 
Fryzjersko-Kosmetyczny; Alinie i 

Markowi Pustym – Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy; Stacji Lotos; An-
nie Mikowskiej – Sklep „Pantera”; 
Piotrowi Bączyńskiemu  - Sklep 
Wielobranżowy; Żanecie Gadko – 
Kwiaciarnia „Art Flora”; Sklepowi 
„Świat Nadruku” z Turku; Bożenie i 
Andrzejowi Krotowskim; Ewie i Ro-
bertowi Kęsiakom – Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy.   

Teresa Sambor 
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8 lipca 2017 r. na placu przed straż-
nicą OSP w Kawęczynie odbył się 
piknik wiejski sołectwa Kawęczyn. 
Było to już trzecie z rzędu spotkanie 
mieszkańców, którego celem jest 
propagowanie zdrowego, sportowe-
go stylu życia, umacnianie więzi 
międzypokoleniowych oraz szeroko 
pojęta integracja mieszkańców. 
Otwarcia pikniku i powitania gości 
dokonał Sołtys Sołectwa Kawęczyn 
Sylwester Kasprzak. Z zaproszenia 
skorzystali: Jan Nowak – Wójt Gmi-
ny Kawęczyn,  Jan Gruca – Radny 
Powiatu Tureckiego, Piotr Gebler – 
Przewodniczący Rady Gminy Kawę-
czyn wraz z Grzegorzem Dzikow-
skim – Wiceprzewodniczącym oraz 
radnymi: Sylwestrem Przyłęckim i 
Józefem Iwaniakiem, a także Jan Łu-
czak – Sołtys Sołectwa Dzierzbotki. 
Najważniejszym momentem było 
oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej 
i przecięcie wstęgi na tę okoliczność. 
Na świetlicę zostały zaadaptowane 
dwa pomieszczenia w budynku 
strażnicy OSP o łącznej powierzchni 
ok. 70 m2 z dostępem do sanitaria-
tów. Służyć ona będzie sołectwu do 
realizacji celów statutowych. Re-
mont odbywał się ze środków fundu-
szu sołeckiego na rok 2016 oraz 
2017. Wykonawcą prac był lokalny 
przedsiębiorca Maciej Górski. Sołec-

two w kolejnych latach planuje do-
posażyć świetlicę w ramach środków 
funduszu sołeckiego. W trakcie pik-
niku odbyły się konkursy i zabawy 
sprawnościowe dla dzieci i młodzie-
ży, które przeprowadził gminny ani-
mator sportu Marcin Mazurek. 
Mieszkanki sołectwa pokazały swoje 
talenty gastronomiczne, przygotowu-
jąc dla uczestników spotkania trady-
cyjne jadło. Atmosferę umilały 

dźwięki muzyki i blask ogniska. W 
pikniku uczestniczyło ok. 200 osób. 
Środki finansowe niezbędne do 
przygotowania festynu pochodziły z 
funduszu sołeckiego, a także od 
sponsorów, którym sołtys i rada so-
łecka składają serdeczne podzięko-
wania. 

Iwona Krajewska 

Piknik wiejski sołectwa Kawęczyn 

Otwarcie świetlicy wiejskiej. Wstęgę przecinają (od lewej): Piotr Gebler, Jan No-
wak, Sylwester Kasprzak oraz dzieci z sołectwa: Katarzyna Dewicka i Marcin 
Górski. 

Piknik wiejski w Marcjanowie 
W sołectwie Marcjanów 8 lipca                  
2017 r.  przy świetlicy wiejskiej 
został zorganizowany przez sołtysa 
i radę sołecką Piknik Integracyjny, 
na który przybyło 120 mieszkańców 
wsi oraz zaproszony Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn. 
Podczas uroczystości odbyły się 
liczne konkursy dla dzieci i doro-
słych. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li nagrody. Ponadto najmłodsi cie-
szyli się ze zjeżdżalni, aktywnie 
spędzając czas. Mieszkańcy mogli 
zasmakować grochówki, kiełbaski z 
grilla oraz słodkości. Atmosfera 
była wspaniała, wszyscy dobrze się 
bawili. Mamy nadzieje, że tradycja 
ta będzie nadal kontynuowana.  
Sołtys i Rada Sołecka składają ser-
deczne podziękowania sponsorom 
oraz osobom zaangażowanym w 
przygotowanie pikniku.                        Tadeusz Duszyński Konkursy dla dzieci i dorosłych cieszyły się dużą popularnością 
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Marianów-Kolonia jak jedna wielka rodzina ! 
    „Choć wiało i dmuchało”, miesz-
kańcy Marianowa-Kolonii w dniu 2 
lipca 2017 r. przybyli na łąkę Anety i 
Leszka Budków, gdzie odbył się III 
już festyn rodzinny pn. „Zdrowo i bez-
piecznie rozpoczynamy wakacje”. 
Włodarz wsi – Sławomir Wincenciak 
powitał wszystkich przybyłych, przed-
stawił program imprezy oraz zachęcił 
do wspólnego świętowania. Podkre-
ślił, że spotkanie ma charakter szkole-
niowo-rozrywkowy i ma na celu pod-
nieść poziom wiedzy związanej z 
działalnością rolniczą, krzewić kulturę 
fizyczną, jak również propagować 
zdrowy styl życia. Społeczność Maria-
nowa-Kolonii podczas swojej lokalnej 
uroczystości gościła: Ryszarda Barto-
sika – Posła na Sejm RP z żoną, Jana 
Nowaka- Wójta Gminy Kawęczyn z 
żoną, ks. Romana Kowszewicza – pro-
boszcza parafii pw. Siedmiu Boleści 
NMP w Kowalach Pańskich, Krzysz-
tofa Buchelta - Kierownika KRUS  
Placówki Terenowej w Turku, Tadeu-
sza Geblera - Kierownika Biura Po-
wiatowego ARiMR w Turku, Edytę 
Balcerzak – Skarbnika Gminy Kawę-
czyn z rodziną oraz Ewę Kałużną – 
Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalach 
Pańskich. Krzysztof Buchelt udzielił 
informacji na temat bezpieczeństwa na 
wsi, Tadeusz Gebler przybliżył pracę 
Biura Powiatowego ARiMR w Turku, 
a Jan Nowak podkreślił, że sołectwo 
nieustannie rozwija się, zapisując na 
swoim koncie wiele ciekawych inicja-
tyw i sukcesów.  Po przemówieniach, 
rozpoczęły się zaplanowane atrakcje. 
Najbardziej emocjonujące okazały się 
rodzinne mecze: „mamy kontra malu-
chy”, „mamy kontra mamy” oraz 
„ojcowie kontra dzieci starsze”, któ-
rym sędziował Robert Kilan. W 
pierwszej kolejności do pojedynku 
przystąpiły maluchy: Błażej Budka, 
Kamil Budka, Zuzanna Gołdyka, Mar-
ta Kapłonek, Oskar Kilan, Wojciech 
Poniedziałek, Klaudia Tylka, Piotr 
Tylka pokonując drużynę mam w 
składzie: Aneta Budka, Karolina Bud-
ka, Justyna Gołdyka, Małgorzata Ka-
płonek, Katarzyna Poniedziałek i Wio-
letta Tylka. Nasze pociechy dały z 
siebie wszystko, choć ich przeciwnicz-
ki, przez cały czas trwania meczu, nie 
traciły ducha rywalizacji. Po wręcze-
niu dyplomów i nagród, mamy po-
nownie wyszły na boisko, walcząc ze 
sobą o nagrodę, ufundowaną przez 
Ewę Kałużną – Dyrektora Zespołu 

Szkół w Kowalach Pańskich. Następ-
nie na „murawę” wkroczyły starsze 
dzieci mianowicie: Dawid Gołdyka, 
Filip Kapłonek, Szymon Karbowski, 
Michał Kołata, Jakub Mazurek, Oli-
wier Mintus, Monika Poniedziałek i 
Jakub Rosiak, pokonując ojców: Arka-
diusza Gołdykę, Karola Kołatę, 
Krzysztofa Karbowskiego, Krzysztofa 
Mintusa, Marka Poniedziałka i Marci-
na Rosiaka. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Po piłkarskich zmaganiach, do 
Marianowa-Kolonii przybyli strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
walach Pańskich, prezentując samo-
chód bojowy oraz działanie armatki 
wodnej. Paulina Woźniak przyozdobi-
ła twarze dzieci, dzięki czemu przy-
brały one postaci: spider-mana, super-
mana, motyla, pieska oraz klauna. 
Uczestnicy festynu mogli skosztować 
wiejskiego jadła, kiełbasek z grilla, 
ciast upieczonych przez: Bogusławę 
Bocian, Halinę Boczek, Irenę Frejek, 
Justynę Gołdykę, Barbarę Kilan, Bo-
żenę Kolendę, Agnieszkę Michalak, 
Katarzynę Poniedziałek, Krystynę 
Sęk, Alinę Wincenciak oraz pieczo-
nych ziemniaków przygotowanych 
przez Anetę Budkę i Karolinę Budkę. 
Dla dzieci postarano się również o 
dmuchaną zjeżdżalnię i watę cukrową, 
którą zapewnili Anna Wincenciak 
oraz Kamil Michalak. Roman Obliza-
jek ze stajni Roka w Kowalach Księ-
żych tradycyjnie zagwarantował 

uczestnikom przejazd bryczką. Po 
wszelakich atrakcjach, rozpoczęły się 
tańce. Oprawy muzycznej podjęli się: 
Błażej Bocian, Marek Bocian, Joa-
chim Tylka i Piotr Woźniak. Rozma-
wiając z przybyłymi gośćmi, można 
było usłyszeć, że mieszkańcy Maria-
nowa-Kolonii są jak jedna wielka ro-
dzina, a towarzysząca festynowi praw-
dziwie ciepła oraz serdeczna atmosfe-
ra jest nieczęsto spotykana, toteż ży-
czono nam, abyśmy pielęgnowali owe 
tworzone przez lata silne więzi spo-
łeczne. 
Serdeczne podziękowania za niezwy-
kłe zaangażowanie w organizację fe-
stynu dla: Bożeny Kolendy - Radnej 
Gminy Kawęczyn, Sławomira Win-
cenciaka – Sołtysa Sołectwa Maria-
nów-Kolonia, Rady Sołeckiej: Anety 
Budki, Roberta Kilana oraz Szczepana 
Mazurka, Pauliny Woźniak, Anety i 
Leszka Budków za udostępnienie pla-
cu, rodzin państwa Boczków i Tylków 
za podłączenie się do mediów, a także 
całej społeczności lokalnej, bowiem 
wszyscy mieszkańcy aktywnie uczest-
niczyli w przygotowaniach. Nad wy-
raz gorąco dziękujemy sponsorom: 
Janowi Nowakowi- Wójtowi Gminy 
Kawęczyn, Janowi Grucy – Radnemu 
Powiatu Tureckiego, Ewie Kałużnej – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kowa-
lach Pańskich.          

 Paulina Woźniak 

Zawodnicy meczu "ojcowie kontra dzieci starsze"  
podczas festynu w Marianowie-Kolonii 
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  Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że obiekt sportowy 
             „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kawęczynie 
                                       jest czynny : 
                             Poniedziałek nieczynne 

                                                               Wtorek - Piątek 15:00 – 21:00 
                    Sobota 10:00 – 18:00 

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

  GKS Orzeł Kawęczyn informuje,  
  że treningi wznawia sekcja  

                        „Orlik – Żak”.  
      W zajęciach mogą brać udział chłopcy rocznik 2007  

i młodsi, dziewczęta rocznik 2005 i młodsze.   
Zajęcia odbywają  się na „Orliku” w Kawęczynie. 
Pierwszy trening 17 sierpnia br. (tj. czwartek)  

o godzinie 17:00. 
Treningi Orlik Żak 

Wtorek 17:00 – 18:30 

Czwartek 17:00 – 18:30 

Zapraszamy wszystkich chętnych! 
 

  Urząd Gminy w Kawęczynie  
i Zarząd GKS Orzeł Kawęczyn  

serdecznie zapraszają  
mieszkańców Gminy Kawęczyn  

              do uczestnictwa  
w XIII Gminnym Turnieju Piłki Nożnej, 

który odbędzie się 20 sierpnia 2017 r.  
(tj. niedziela) od godziny 14:00  

na gminnym boisku w Kawęczynie. 
 

Zapisy drużyn do 14 sierpnia br.  
(tj. poniedziałek) pod numerami: 

 
726 – 460 – 552 Marcin Mazurek 

721 – 936 – 055 Konrad Grzelak 

Podsumowanie sezonu Orlików 
W sobotę 1 lipca br. podsu-

mowano sezon najmłodszej sekcji 
GKS Orzeł Kawęczyn. Uroczystość 
odbyła się na „Orliku” w Kawęczy-
nie i składała się z trzech części. W 
pierwszej zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe medale oraz statuetki, któ-
re wręczyli Wójt Gminy Kawęczyn - 
Jan Nowak i Prezes GKS Orzeł Ka-
węczyn Krystian 
Krawczyk. W 
drugiej części 
odbył się mecz 
pomiędzy orlika-
mi, a ich rodzica-
mi. Pojedynek 
zakończył się re-
misem, w kar-
nych zwyciężyli 
młodzi piłkarze. 
Uroczystość za-
kończyła się gril-
lem dla wszyst-
kich. Święto dla 
najmłodszej sek-
cji Orła przebie-
gło w miłej i 
przyjaznej atmos-
ferze.  

W sezonie 2016/2017 Sekcje 
Orlika GKS Orzeł Kawęczyn repre-
zentowali:  Oskar Michalak, Szymon 
Bronszewski, Wiktor Górski, Adam 
Balcerzak, Monika Poniedziałek, 
Julia Olek, Dorian Kaczmarek, Pa-
tryk Kapa, Oliwier Drzewiecki,     
Dawid Gołdyka, Marcel Węckowski, 
Jakub Groblica, Jan Balcerzak, Szy-

mon Froncala, Adrian Janczak. Tre-
ner Marcin Mazurek serdecznie 
dziękuje rodzicom za duże zaanga-
żowanie i wszelaką pomoc podczas 
całego sezonu.  

 
Marcin Mazurek 

Drużyna Orlików wraz z Janem Nowakiem – Wójtem Gminy Kawęczyn, Edytą Balcerzak – Skarbni-
kiem Gminy Kawęczyn i Marcinem Mazurkiem – trenerem sekcji orlika podczas podsumowania         

sezonu 2016/2017.  



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. 

Józef Michalak                                                                                                           
†††† 

Franciszek Janiak           
  ††††                                                                                                                             

Informacja U S C w Kawęczy-
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Redakcja „Kawęczyniaka”  
nie odpowiada za treść ogłoszeń 

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

Wydzierżawię grunty orne w  miejsco-
wości Chocim tel. 531-368-118 

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 7/17 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 7/17 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO:  NOWOCZESNE 
POPISY RAZEM 

Spośród nadesłanych 5 odpowie-
dzi wylosowano 1 zwycięzcę.  
Nagrodę książkową ufundowaną 
przez Urząd Gminy                               
w Kawęczynie otrzymuje: 

1. Kamila Sobczak  
zam. Kawęczyn. 

Nagroda do odbioru  
w Sekretariacie Urzędu Gminy                                    

w Kawęczynie pokój nr 1, w ter-
minie do 25 SIERPNIA 2017 r. 

Śluby 

Aneta Adamiak  
i Łukasz Chrostek                                                                          

♥♥♥  
Alicja Dewicka  
i Dawid Tutak    

♥♥♥                                                                                
Izabela Pacześna  

i Szymon Kończak 
 ♥♥♥  

Milena Szczepaniak  
i Patryk Kujawski 

♥♥♥  

Język niemiecki 
1. Kursy i szkolenia dla firm 
2. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym. 1 raz w tygodniu 

po 45 min. Cena uzależniona jest od ilości osób w grupie.  
Dla grupy: 
- 4-osobowej koszt jednostki lekcyjnej – 15 zł 
- od 5 do 8 osób – 10 zł 
3. Wakacyjne zabawy językowe na świeżym powietrzu: 
- 22 sierpnia godz. 10 lub 15 dla uczestników kursów j. niemieckiego 
- 23 sierpnia godz. 10 lub 15 dla dzieci planujących rozpocząć naukę języka 
niemieckiego. 
Zabawy będą trwać 90 min (w tym 10 min przerwy) – koszt 20 zł. Do zabawy 
zapraszam również rodziców. Z uwagi na niekorzystną pogodę terminy mogą 
ulec zmianie. Zapisy do 17.08.2017 r. 
Prowadząca zajęcia Beata Matuszewska-Boraś, Żdżary 14, tel. 694-050-336 

Rozwiązania krzyżówki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Kawęczynie 
pokój nr 1 lub przesłać na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl, podając imię,  
nazwisko i miejsce  zamieszkania, z dopiskiem w temacie „krzyżówka” 

 do 25 sierpnia 2017 r.  Do rozlosowania nagrody książkowe. 



Aż trzy drużyny z gminy Kawęczyn 
reprezentowały Polskę na Mistrzo-
stwach Świata, które        w tym ro-
ku odbyły się w Villach w Austrii w 
dniach od 9 do 16 lipca. 
 Mowa tu o męskich drużynach: 
młodzieżowej oraz seniorskiej z 
Głuchowa oraz dziewczęcej ze 
Żdżar. Awans na Olimpiadę uzysku-
je  się przy okazji zdobycia  tytułu 
Mistrza Polski lub tak, jak to było  w 
przypadku chłopców z Głuchowa, 
wygrywając poprzednie Mistrzo-
stwa, które odbyły się w 2015 r. w 
Opolu i jadąc na kolejne jako obroń-
ca tytułu. Zawody eliminacyjne do 
Olimpiady w Austrii odbyły się w 
2016 roku. Dla drużyn dorosłych  w 
Polanicy Zdroju natomiast dla mło-
dzieży we Wiśle. Wszystkie wyżej 
wymienione zespoły zdobyły wów-
czas  tytuły Mistrzów i Mistrzyń 
Polski. 
Treningi przygotowawcze rozpoczę-
ły się zimą 2017 r. Były to spotkania 
(raz lub dwa razy w tygodniu) na 

salach gimnastycznych. Wiosną 
przygotowania zmieniły charakter na 
zgrupowania obozowe trwające ok. 
tygodnia. Zorganizowano 4 takie 
obozy w: Tuliszkowie, Kaczkach 
Średnich, Świekatowie oraz Wiśle. 
Dodatkowo młodzież odbywała spo-
tkania z psychologiem sportu, który 
przekazywał im wiedzę, jak radzić 
sobie ze stresem.  
Na Olimpiadę drużyny z trenerami                
i opiekunami wyjechały spod straż-
nicy OSP w Głuchowie w sobotę 8 
lipca o godz. 9.00 . Nasi reprezen-
tanci na miejsce dotarli po 24 godzi-
nach czyli w niedzielę 9 lipca  o 
9.00. Nim przekroczyli granicę Pol-
ski, musieli odbyć dwie przesiadki – 
w Łodzi oraz Bielsku-Białej. Po za-
kwaterowaniu się wszystkich uczest-
ników  olimpiady w miejscach noc-
legowych, które organizatorzy przy-
gotowali  w okolicznych szkołach na 
łóżkach polowych, rozpoczęły się 
przygotowania do poniedziałkowych 
treningów. Po przybyciu na miejsce 

już pierwszym zaskoczeniem była 
zmiana godziny treningów oraz star-
tu głównego obrońców tytułu  MDP 
Głuchów. Zdziwienie było tym 
większe, bowiem pozostałym druży-
nom nie wprowadzono żadnych 
zmian.  Takie działanie spowodowa-
ło, że chłopcy między ćwiczeniem 
sztafetowym, a bojowym mieli aż 
3,5 godzinną przerwę, a powinna 
ona trwać jedynie 30 minut.  Na te 
modyfikacje drużyny nie miały  żad-
nego wpływu, toteż w poniedziałek 
przystąpiono do trzydniowych tre-
ningów, podczas których dało się 
zauważyć, że drużyny austriackie są 
bardzo dobre .  W obozie zawodni-
ków z terenu powiatu tureckiego na-
stroje po trzech dniach treningów 
były optymistyczne ponieważ 
dziewczęta MDP Żdżary uzyskały 
najlepszy czas ćwiczenia bojowego. 
 

cd. str. 24  
 

Mistrzostwa CTIF w Austrii 
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Drużyna MDP Głuchów. 
W górnym rzędzie od lewej: Jarosław Pasik, Joanna Pasik, Konrad Antczak, Błażej Kowalczyk, Jakub Jaroma, Mateusz Walczak, 
Patryk Kaźmierczak, Piotr Ziółkowski 
W dolnym rzędzie od lewej: Mikołaj Wypych, Damian Wypych, Szymon Maciaszczyk wraz z Janem Pasikiem, Szymon Kasprzak,                 
Adrian Pawlaczyk 



Razem z dobrym 
wynikiem sztafety dawało 
to nadzieję na zwycię-
stwo. Chłopcy z MDP 
Głuchów po treningach 
mierzyli w strefę medalo-
wą, aczkolwiek miejsce 1 
było trudne do zdobycia.  
Po trzydniowych przygo-
towaniach, w środę 12 
lipca odbyło się oficjalne 
otwarcie Olimpiady. 
Czwartek  był dniem star-
tów Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych. Nasi 
reprezentanci  rozpoczęli  
stary o godz. 8.00, a za-
kończyli ok. 12.00. MDP 
Żdżary ostatecznie zajęła 
9 miejsce, gdyby nie pe-
chowe 10 punktów kar-
nych, stanęłyby na 3 miej-
scu podium.  Chłopcy z 
Głuchowa po bezbłędnym 
wykonaniu ćwiczeń, jed-
nak bez życiowych rezultatów,  zaję-
li bardzo dobre 5 miejsce na 59 star-
tujących drużyn. Mimo to niedosyty 
pozostał. Przy odrobinie szczęścia 
możliwe było podium, a nawet obro-
na mistrzowskiego tytułu z 2015 ro-
ku. Po zakończeniu rywalizacji spor-
towych odbyła się olimpiada obozo-
wa, która miała na celu rozładować  
stres związany ze startem głównym. 
W tych zmaganiach wysokie 5 miej-

sce zajęły dziewczyny ze Żdżar, 
otrzymując pamiątkowy puchar. W 
piątek  14 lipca przyszedł czas na 
drużyny seniorskie. Reprezentanci 
OSP Głuchów startowali z numerem 
65 i uplasowali się na 32 miejscu. 
Punkty karne zaważyły na wyniku, 
choć należy mieć na uwadze, że ry-
walizowali z 74 drużynami.  Oficjal-
ne zamknięcie olimpiady odbyło się 
w sobotę 15 lipca. W strażackiej 

olimpiadzie wystartowało ponad 
3000 sportowców z 30 krajów, co 
sprawiło, iż były to jedne z najwięk-
szych zawodów w sporcie pożarni-
czym. W tym strażackim sportowym 
święcie uczestniczyła liczna delega-
cja Polski.  Nasz kraj reprezentowało 
19 drużyn,  w skład których weszło 
240 strażaków, w tym 37 zawodni-
ków z gminy Kawęczyn.  Wyjazd 
drużyn z terenu powiatu tureckiego 

odbył się dzięki 
wsparciu  samo-
rządu gminy 
Kawęczyn, po-
wiatu tureckie-
go, Komendy 
Wojewódzkiej 
PSP w Pozna-
niu, Komendy 
Powiatowej 
PSP w Turku, 
ZOP ZOSP RP 
w Turku oraz 
przyjaciołom 
pożarnictwa. 
 
 

Jarosław Pasik 
Paulina Woźniak, 

Monika Jatczak 

      Drużyna OSP Gluchów. 
Górny rząd od lewej: Damian Gidelski, Jarosław Pasik, Mateusz                   

Dewicki, Sebastian Kwinciak, Piotr Ziółkowski  
Dolny rząd od lewej: Piotr Pasik, Przemysław Kurzawa, Krzysztof                   

Walaszczyk, Krystian Perliński, Adrian Kwinciak  

Drużyna MDP Żdżary. 
Od lewej:  Karolina Jaroma, Nikola Maciaszczyk, Karolina Szarzała, Nikola Kwaśniewska, 

Justyna Bilkowska, Martyna Błaszczyk, Natalia Warszewska, Amanda Dzikowska, 
         Julia Olek (w zawodach brała również udział Zuzanna Pacześna) 


