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We wrześniu tego roku Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej Pauci zwróci-
ła uwagę na wyróżniający się „Fundusz sołecki” w Gminie Kawęczyn i poprosiła  Urząd 
Gminy w Kawęczynie o zorganizowanie wizyty dla 13 przedstawicieli instytucji i orga-
nizacji z Ukrainy. W związku z tak wielkim wyróżnieniem, urząd gminy  przygotował 
spotkanie w dniu 27 września, którego  tematem był fundusz sołecki. Osoby przybyłe z 
wizytą to uczestnicy projektu „Budżety Publiczne od A do Z :Informowanie, Zaangażo-
wanie i aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego”, realizowanego przez Fundację 
Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI wspólnie z Międzynarodową Organizacją 
Charytatywną  „Fundusz Europy Wschodniej” przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Pro-
jektu „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Miast”, wdrażanego przez FCM (Federation Of 
Canadian Manicipalities) i finansowanego przez rząd Kanady. W ramach tegoż projektu 
w 10 miejscowościach Ukrainy powstały grupy robocze i koordynacyjne, pracujące nad 
wprowadzeniem budżetów obywatelskich w swoich miejscowościach. Uczestnicy pro-
jektu biorą udział w warsztatach i seminariach, podczas których zdobywają wiedzę teo-
retyczną, poznają polskie przykłady budżetów obywatelskich i partycypacji społecznej. 
Następnie już sami planują, a także organizują działania promocyjne, nabór, weryfikację 
oraz wybory wniosków na inwestycje w ramach budżetów obywatelskich. W trakcie po-
bytu w gminie Kawęczyn goście zdobyli wiedzę na temat funduszu sołeckiego.                                                                                                                
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Miesięcznik ,,Kawęczyniak” 
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn, 

62-704 Kawęczyn, tel. 632885910, fax 632885940, 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, 

 redaktor naczelna: Beata Andrzejewska, korekta językowa: Paulina Woźniak, 
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oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl w zakładce Wiadomości. 

Druk: Unicorn T&T 

Prezentację przedstawiła Kinga 
Jędrzejczak, pracownik Urzędu 
Gminy na stanowisku ds. fundu-
szu sołeckiego.  Goście z Ukrainy 
dowiedzieli się czym jest fundusz 
sołecki, jak działa i funkcjonuje 
w naszej gminie, jakie projekty 
dzięki niemu zostały zrealizowa-
ne. Uczestnicy mogli na własne 
oczy zobaczyć największe zreali-
zowane inwestycje z funduszu 
sołeckiego takie jak:  plac sporto-
wo - rekreacyjny w Kawęczynie, 
świetlicę wiejską w Milejowie, 
Skwer 650-lecia w Tokarach, si-
łownie zewnętrzną w Tokarach 
oraz wiatę rekreacyjną w Żdża-
rach. W poszczególnych miejsco-
wościach czekali sołtysi, którzy z 
dumą zaprezentowali swoje pro-
jekty. Wizyta w naszej gminie 
upłynęła w miłej atmosferze, a 
uczestnicy projektu zdobyli wie-
dzę, która posłuży im w dalszej 
pracy. Odwiedzili nas: Koordynator 
projektu - Donos Leonid z Fundacji 
Współpracy Polsko – Ukraińskiej, 

Autor Projektu Bielik Varvara z Or-
ganizacji społecznej „Młodzież za 
reformą Bałtszczyny, Sekretarz gru-

py roboczej ds. wprowadzenia bu-
dżetu obywatelskiego – Cheremush 
Denys z miasta Bałty, Zastępca prze-

wodniczącego grupy 
roboczej ds. wprowa-
dzenia budżetu obywa-
telskiego – Bahrintseva 
Maryna z Rady Miasta 
Sewerodoniecka oraz 
Chernykh Polina, Po-
psui Vira z obwodu 
ługańskiego, Dukas 
Oleg, Lekh Lesia z ob-
wodu lwowskiego, 
Usyk Tetiana z obwo-
du połtawskiego, Lo-
pushan Liudmyla z ob-
wodu czerkaskiego, 
Puzakova Alina, Pa-
lyvoda Andrii, Vichir-
ko Yana z obwodu ki-
rowahradzkiego. 
 

Malwina Jasiak 

Goście z Ukrainy na placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 
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 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,  
Pracownicy Oświaty 

 
W dniu Waszego święta, w Dniu Edukacji Narodowej, 

chcielibyśmy podziękować Państwu  
za rzetelnie wykonywaną pracę  

dydaktyczno-wychowawczą,  
za cierpliwość i wytrwałość jakie wkładacie  

w wychowanie oraz edukację młodego pokolenia.  
Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału  

do kształtowania młodych sumień, 
 abyście uczyli ich pokonywania zła 

 i kierowania się w życiu tylko dobrem. 
Niechaj towarzyszy Wam przekonanie,  

że poprzez nauczanie tworzycie  
przyszłość, jak również nadajecie jej lepszy kształt.  

Życzymy Wam zdrowia, satysfakcji z pracy 
 oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
        /-/ Piotr Gebler                                  /-/ Jan Nowak 

                            Przewodniczący                                         Wójt  
          Rady Gminy Kawęczyn                        Gminy Kawęczyn 

 

Iwona Krajewska 

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia 
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu 

Wykaz podmiotów realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
od 1października 2017 roku – subregion koniński 

  
Nazwa placówki Miejsce udzielania świadczeń Telefon  

dla pacjentów 
Obszar zabezpieczenia 

(w przypadku wizyt 
domowych) 

SAMODZIELNY  
PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W 
KOLE 

KOŁO, 
UL. PONIATOWSKIEGO 25 

 
63 262 62 05 

63 272 04 06 

 
POWIAT 

KOLSKI 

SZPITAL ZESPOLONY W 
KONINIE 

KONIN, 
 UL. KARD. 

S. WYSZYŃSKIEGO 1 

 
63 240 42 00 

POWIATY:  
KONIŃSKI,  

MIASTO KONIN 
SAMODZIELNY 
 PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W 
SŁUPCY 

 
SŁUPCA, 

 UL. TRAGUTTA 7 

 
63 241 00 80 

  
POWIAT  

SŁUPECKI 

SAMODZIELNY  
PUBLICZNY ZESPÓŁ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W TURKU 

 
TUREK, 

UL. PODUCHOWNE 1 

  

 
63 280 55 00 

789 448 545 

 
POWIAT 

TURECKI 
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W sobotę 30 września 2017 r. 
kawęczyński orlik obchodził 5 – lecie 
swojego istnienia. Z tej okazji Urząd 
Gminy w Kawęczynie wraz z repre-
zentacją Oldboys Gminy Kawęczyn 
zorganizowali V Turniej Piłki Nożnej 
„Oldboys”. 

Do zawodów przystąpiło                   
5 drużyn. Były to: Oldboys Turek, 
Oldboys Brudzew, Oldboys Tulisz-
ków, Oldboys Malanów i gospodarze 
– Oldboys Kawęczyn. Otwarcia tur-
nieju dokonał Jan Nowak – Wójt 
Gminy Kawęczyn wraz z Marcinem 
Mazurkiem – gminnym aniatorem 
sportu. Cele turnieju to przede wszyst-

kim: aktywne spędzenie wolnego cza-
su, popularyzacja piłki nożnej wśród 
oldbyów na terenie Gminy Kawęczyn 
i Powiatu Tureckiego. Zawody roze-
grano systemem „każdy z każdym”, 
łącznie odbyło się 10 pojedynków. 
Grano 2 x 8 min. ze zmianą stron. Sę-
dzią głównym był Janusz Modrzejew-
ski. Za obsługę gastronomiczną odpo-
wiedzialni byli: Mariusz Mazurek, 
Jakub Galas, Damian Gidelski i Jakub 
Gośliński. Oprócz wyniku sportowego 
równie ważna była dobra zabawa na 
kawęczyńskim orliku. Poniżej wyniki 
rywalizacji: 
I Brudzew 10 pkt. 

II Tuliszków 8 pkt. 
III Kawęczyn 6 pkt. 
IV Turek 4 pkt. 
V Malanów 0 pkt. 
Zawody trwały blisko 4 godziny. Pod-
sumowania dokonał Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn, Marcin Ma-
zurek – gminny animator sportu wraz 
z przedstawicielami Oldboys Kawę-
czyn. Każdy z zespołów otrzymał pu-
char oraz dyplom. Na zwycięzców 
czekała dodatkowo piłka. Turniej od-
był się w przyjaznej atmosferze. Orga-
nizatorzy zapraszają już za rok na ko-
lejną edycję turnieju. 

Marcin Mazurek 

Witaj Warszawo! 
Seniorzy z terenu Gminy Kawę-

czyn ostatni dzień sierpnia                   
2017 r. spędzili w stolicy Polski – 
Warszawie. Grupa 43 osób wraz z 
Janem Nowakiem – Wójtem Gminy 
Kawęczyn, Antonim Janickim – pro-
boszczem parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Tokarach, Tadeuszem Ku-
stoszem – Prezesem Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Kawęczynie 
oraz Heleną Piaścik—Skarbnikiem 
Zarządu owego Koła na miejsce do-
tarła około godziny 10.00. Pierwszym 
punktem programu było Lotnisko 
Chopina, znajdujące się w dzielnicy 
Włochy, na osiedlu Okęcie, w odle-
głości około 8 km na południowy za-
chód od centrum miasta. Jest to naj-
większy port lotniczy w Polsce, który 
w 2016 r. obsłużył 12,8 mln pasaże-
rów. Zwiedzający mogli zobaczyć 

starty oraz lądowania samolotów, 
przysłuchując się ciekawostkom opo-
wiadanym przez pilota wycieczki. 
Grupa turystów z terenu gminy Kawę-
czyn widziała wnętrze Świątyni 
Opatrzności Bożej, która jest elemen-
tem kompleksu o nazwie Centrum 
Opatrzności Bożej, stanowiącego in-
stytucję kultury powołaną przez ks. 
Kardynała Kazimierza Nycza, arcybi-
skupa metropolitę warszawskiego. 
Przewodnik wyjaśnił, iż historia jej 
budowy sięga 1791 r. i wiąże się z 
Konstytucją 3 maja. Sejm Czteroletni 
podjął wówczas uchwałę o powstaniu 
świątyni jako wotum wdzięczności za 
Konstytucję. Po chwili refleksji i za-
dumy przyszedł czas na spacer po 
ogrodzie w Wilanowie, podczas które-
go seniorzy podziwiali wspaniały pa-
łac, wzniesiony w latach 1681-1696 

dla króla Jana III Sobieskiego i Marii 
Kazimiery. W programie wycieczki 
znalazł się też Zamek Królewski przy 
placu Zamkowym. Przewodnik opro-
wadzając po przepięknych królew-
skich salach, opowiadał o długiej hi-
storii Zamku, który na przestrzeni 
wieków wielokrotnie był dewastowa-
ny, a podczas II wojny światowej spa-
lony, ograbiony i doszczętnie znisz-
czony przez Niemców. Jego rekon-
strukcja  odbyła się w latach 1971-
1984. Na zakończenie wszyscy udali 
się na Stadion Narodowy, gdzie mieli 
niebywałą okazję zobaczyć rozkłada-
nie murawy na mecz Polska-
Kazachstan, który odbył się 4 wrze-
śnia 2017 r. Seniorzy po dniu pełnym 
atrakcji, pozytywnych wrażeń oraz 
emocji, wrócili szczęśliwie do do-
mów.                          Paulina Woźniak 

Oldboye grali na 5 – lecie Orlika 

Uczestnicy wraz z organizatorami V Turnieju Piłki Nożnej Oldboy 
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XXXIII Sesja Rady Gminy 
Kawęczyn w obecnej kadencji 
samorządu odbyła się 29 
września 2017 r. w Świetlicy 
Wiejskiej w Marcjanowie. 
Sesji Przewodniczył Grzegorz 
Dzikowski – Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy. Podczas 
spotkania szczególne podzię-
kowania Wójt Gminy wraz z 
Wiceprzewodniczącymi Rady 
złożyli na ręce asp. sztab. 
Pawła Strzelczyka, który na 
terenie Gminy Kawęczyn pra-
cował jako Dzielnicowy - od  
1 czerwca 2004 r.  na Poste-
runku Policji w Kawęczynie, a 
później od 15 listopada 2012 
do 11 września 2017 r. na Ko-
misariacie Policji w Dobrej. 
W posiedzeniu uczestniczył 
też Paweł Jasiak – Kierownik Powia-
towego Związku Spółek Wodnych w 
Turku, który omówił sprawy bieżące 
dotyczące działań konserwatorskich 
podejmowanych na poszczególnych 
obiektach Gminnej Spółki Wodnej w 
Kawęczynie. 
Rada Gminy podjęła uchwałę odno-
śnie zmian w budżecie gminy na 
2017 rok, które wynikały m.in. z 
pism Wojewody Wielkopolskiego, 
wniosków sołectw odnośnie zmian 
w funduszu sołeckim oraz dofinan-
sowania niektórych działań inwesty-
cyjnych jak ogrodzenia boiska przy 
Szkole Podstawowej w Skarżynie 

czy zakupu samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Będziechów. 
Uchwałą wprowadzono też zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy na lata 2017-2024. W 
stosownej uchwale dokonano oceny 
aktualności studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Przystąpiono także do 
sporządzenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla  działek nr 274,275 i 276 położo-
nych w miejscowości Kawęczyn, co 
ma związek z planowaną budową 

punktu selektywnego zbierania od-
padów komunalnych. W formie 
uchwały stwierdzono przekształce-
nie z mocy prawa z dniem 1 wrze-
śnia 2017 r. szkół prowadzonych 
przez Gminę Kawęczyn w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. Rada opo-
wiedziała się za nieodpłatnym prze-
kazaniem na okres 30 lat nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej o 
powierzchni 0,1500 ha na rzecz so-
łectwa Stanisława. Radni podczas 
obrad zatwierdzili raport z monito-
ringu Strategii Rozwoju Gminy Ka-
węczyn na lata 2014-2020 za rok 
2015 i 2016. W stosownej uchwale 

wyrażono też wolę podjęcia 
współpracy i przystąpienia Gminy 
Kawęczyn do „Turkowskiego Kla-
stra Energii”. Utworzenie klastra 
energii odnawialnej ma na celu 
poprawę stanu środowiska, prowa-
dzenie działalności edukacyjnej 
oraz wzmacnianie lokalnej gospo-
darki. Jolanta Krawczyk przedsta-
wiła informację dot. Programu 
operacyjnego „Pomoc żywnościo-
wa”. Ustalono dzień wydawania 
żwyności w ramach wspomniane-
go Programu na 17.10.2017 r. w 
godz. 8:00 - 17.00 w pomieszcze-
niu przy hydroforni w Marcjano-
wie. 
               

                      Iwona Krajewska  

XXXIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn 

Sylwester Kasprzak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Dzikowski -  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Paulina Woźniak - protokolant 

Sylwester Kasprzak, Grzegorz Dzikowski, asp. sztab. Paweł Strzelczyk -  
były Dzielnicowy Komisariatu Policji w Dobrej i Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn 
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W okresie od  29 sierpnia do 22 września 2017 roku na terenie Gminy Kawęczyn odbyły  się zebrania wiejskie 
dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. We wszystkich miejsco-
wościach  podjęto uchwały w sprawie  wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Panie 
i panowie sołtysi  oraz rady sołeckie prawidłowo przygotowali zebrania wiejskie. Poniżej w  tabeli przedstawiono 
frekwencję na poszczególnych spotkaniach od początku funkcjonowania funduszu sołeckiego w Gminie Kawę-
czyn.         

Kinga Jędrzejczak 

Fundusz sołecki na 2018 rok 

 
  

Lp. 

  
 

Nazwa sołectwa 

  Rok 2017 

Frekwencja 
w latach 

2014-2016 
(%) 

Liczba 
uprawnio-

nych do  
głosowania 

 
Liczba  

obecnych 

 
Frekwen-

cja% 

1 BĘDZIECHÓW 7,08 223 12 
5,38 

2 CHOCIM 9,01 155 11 
7,10 

3 CIEMIEŃ 10,6 224 19 
8,48 

4 DZIERZBOTKI 7,19 119 5 
4,20 

5 DZIEWIĄTKA 7,11 130 15 
11,5 

6 GŁUCHÓW 5,45 340 14 
4,12 

7 KAWĘCZYN 6,77 438 29 
6,62 

8 KOWALE PAŃSKIE 4,66 163 6 
3,68 

9 KOWALE PAŃSKIE-KOL. 4,95 420 14 
3,33 

10 LEŚNICTWO 4,50 174 6 
3,45 

11 MARCINÓW 9,83 110 9 
8,18 

12 MARCJANÓW 5,74 143 7 
4,90 

13 MARIANÓW 9,22 135 17 
12,6 

14 MARIANÓW- KOLONIA 9,64 134 10 
7,46 

15 MILEJÓW 7,03 220 15 
6,82 

16 MŁODZIANÓW 16,70 102 21 
20,60 

17 NOWY ŚWIAT 14,90 73 8 
11,00 

18 SIEDLISKA 13,20 63 11 
17,46 

19 SKARŻYN 17,40 131 20 
15,30 

20 STANISŁAWA 45,2 41 13 
31,70 

21 TOKARY 10,8 263 16 
6,08 

22 WOJCIECHÓW 6,22 195 5 
2,56 

23 ŻDŻARY 4,11 319 9 
2,82 
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• Dot. umowy na „Przebudowę drogi w miejscowości Marcinów”  
30.08.2017 r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę z wyłonioną w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi w 
miejscowości Marcinów” firmą  SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą Domaniew 9, 98-235 Błaszki zaoferowała cenę w wysokości 
390 067,87 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 3 letnim okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia 
do 26.10.2017 r.  
 
• Dot. zadania pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” 

05.09. 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn.: „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” w czę-
ściach tj. część I : Remont drogi gminnej w miejscowości Chocim, Tokary Pierwsze i Żdżary oraz część II: Remont odcinka 
drogi gminnej w miejscowości Ciemień na długości 0,910 km. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 
21.09.2017 r. swoją ofertę złożył 1 wykonawca Firma SIDROG Sp. z o.o. w tym jedynie na część II. Postępowanie zostało 
unieważnione w części I z powodu braku ofert, a w części II cena najkorzystniejszej oferty (295.287,01 zł brutto) znacznie 
przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczać na sfinansowanie zamówienia (181.887,70 zł brutto) i nie 
miał możliwości zwiększenia środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z czym unieważniono po-
stępowanie również w części II. 

• Dot. odbioru robót  dla zadania pn. „Wymiana kotła wraz z osprzętem na potrzeby budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Kowalach Pańskich w ramach części II zadania pn.: „Wymiana kotłów wraz z osprzę-
tem na potrzeby Gminy Kawęczyn” 

07.09. 2017 r. dokonano końcowego odbioru robót  dla zadania pn. „Wymiana kotła wraz z osprzętem na potrzeby budynku 
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Pańskich w ramach części II zadania pn.: „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby 
Gminy Kawęczyn”. Firma Energo-System, Zakład Kotlarski Gielniak, ul. Kaliska 78, 63-300 Pleszew wykonała przedmiot 
zamówienia zgodnie z umową.  

• Dot. podpisania umowy na zadanie pn. „W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy” 
 11.09.2017 r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę z wyłonioną na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicz-
nych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 
oraz jednostkach organizacyjnych” w drodze zapytania ofertowego na zadanie pn. „W Żdżarach dobry pomysł mamy – 
plac zabaw urządzamy” firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość. Wykonaw-
ca zaoferował najniższą ceną w wysokości 36.900,00 PLN brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Termin realizacji 
do dnia 09.10.2017 r. Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”.  
 
• Dot. zadania pn. „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania  obiektów z terenu Gminy 

Kawęczyn 
12.09.2017 r. na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, wysłano za-
pytanie ofertowe do 4 wykonawców na „Dostawę węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania  obiektów z terenu Gminy 
Kawęczyn”. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 21.09.2017 r. swoje oferty złożyło 3 wykonawców, w 
efekcie wyłoniono firmę P.H.U. S. C. W. Jasiak, M. Maciejak, Marianów 18, 62-704 Kawęczyn na kwotę 111.396,27 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia 31.07.2018 r.  
 

• Dot. zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”.   
13.09.2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Kawęczyn”.  Termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia ustalono dla Etapu I do dnia 16.04.2018 
r., natomiast dla Etapu II do 31.03.2019 r. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 28.09.2017 r. swoje oferty 
złożyło 2 Wykonawców. Procedura w toku.  
 

• Dot. podpisania umowy na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 
13.09.2017 r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę o realizację „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”                  
w obszarze D w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym Gmi-
ny Kawęczyn dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej” z Powiatem Tureckim – Dyrektorem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. W ramach programu Gmina Kawęczyn otrzyma dofinansowanie ze środków PEFRON  do wysokości 
65.440,00 zł tj. max 60 %  kosztów realizacji projektu na zakup pojazdu 9 osobowego w wersji standardowej dostosowane-
go do przewozu 8 osób niepełnosprawnych.  
 
• Dot. przetargu pn. „Dostawa oleju opałowego  do ogrzewania szkół  z terenu Gminy Kawęczyn”  
15.09.2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie ogłosiło postępowanie przetargowe pn. „Dostawa oleju                            
opałowego  do ogrzewania szkół  z terenu Gminy Kawęczyn”. Termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem za-
mówienia ustalono do dnia 31.07.2018 r. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 25.09.2017 r. swoje oferty 
złożyło 5 Wykonawców. Procedura w toku.  

Komunikaty 
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KĄCIK HISTORYCZNY 

Ignacy Gałecki 
Lektura wizytacji dekanatu koniń-
skiego, do którego należała parafia 
Kowale Pańskie przeprowadzona na 
polecenie arcybiskupa Antoniego 
Ostrowskiego za czasów dziekana 
Macieja Malińskiego, proboszcza 
Tuliszkowa w 1778 r. lakonicznie 
wspomina, że dziedzicem wymienio-
nej wsi był Ignacy Gałecki, starosta 
bydgoski. 
Kilka zdań o nim zamieszczono w 
pracy Urzędnicy kujawscy i dobrzyń-
scy XVI – XVIII w. Spisy, opracowa-
nej przez Krzysztofa Mikulskiego i 
Wojciecha Stanka wraz z zespołem i 
wydanej w Korniku w 1990 r. 
Ojciec Ignacego—Franciszek Gałec-
ki, był starostą bydgoskim w latach 
1710-1745. Z kolei Ignacy funkcję tę 
piastował od 1745 r. do co najmniej 

1778 r. Uważa się bowiem, że z 
chwilą włączenia Kujaw do teryto-
rium państwa pruskiego (1772 r.) w 
wyniku pierwszego rozbioru, nadal 
używał tego tytułu i zapewne podej-
mował korespondencję wychodzącą 
z kancelarii królewskiego do co naj-
mniej 1778 r. Pieczętował się her-
bem Junosza. Zmarł w 1780 r.  
Twórcą znaczenia rodziny był za-
pewne Franciszek Zygmunt Gałecki, 
dziadek Ignacego, kuchmistrz koron-
ny oraz kasztelan kaliski, który sta-
rostwo bydgoskie objął w 1674 i po-
wtórnie w 1694 r. I od tego momen-
tu aż do 1772 pozostawało ono w 
zastawie tej rodziny.  
Ożeniony z Marianną Borucką, 
zmarł w 1780 r. 
Jego biogram opublikowano w Pol-

skim słowniku biograficznym w to-
mie siódmym (Kraków 1948-1958, 
s. 243). Interesującą nas postać Ję-
drzej Kitowicz w swoich Pamiętni-
kach scharakteryzował słowami: 
człowiek majętny, stateczny i su-
mienny, ale nie żołnierz. Być może 
na ocenie wojskowych umiejętności 
dziedzica Kowali Pańskich zaciążyły 
jego dokonania w okresie, gdy był 
Marszałkiem Konfederacji Barskiej 
na województwo sieradzkie (od 
1769 r.) oraz jego udział w bitwie 
pod Dobrą 24 stycznia 1770 r., w 
której szczęśliwie ocalał i wycofał 
się z walk. 

 
Jerzy Łojko 

Wspomnień blask 
     Szanowni Czytelnicy, w nume-
rze październikowym przedsta-
wiam Państwu przesympatyczną  
Bohaterkę jedenastego już artyku-
łu z cyklu „Wspomnień blask” - 
panią Genowefę Kończak, miesz-
kankę Tokar. Opowiedziała mi 
Ona o swoim pobycie we Francji, 
ogromnym strachu, panującym 
podczas II wojny światowej, a tak-
że pełnionej funkcji przewodniczą-
cej Koła Gospodyń Wiejskich w 
Tokarach. Tym razem swoją po-
mocą służyła mi Monika Jatczak 
(spokrewniona z panią Genowefą), 
która zaaranżowała spotkanie i 
towarzyszyła mi podczas rozmo-
wy. Pani Genowefa oznajmiła, że 
nasze odwiedziny i możliwość po-
dzielenia się swoimi wspomnienia-
mi to dla Niej ogromna radość.  
Cieszy mnie, że zawsze mogę liczyć 
na ogromne wsparcie i zaangażo-
wanie rodziny. Tak było i tym ra-
zem. Córka pani Genowefy – Ja-
dwiga Mocna wraz z mężem Cze-
sławem aktywnie włączyli się w 
powstanie artykułu.  
 
 

 
Genowefa Kończak – córka Ludwi-
ki (z domu Kasprzak) i Józefa Dara-
baszów. Urodziła się 1 lutego 1928 
r. w Grenay we Francji, gdzie ukoń-
czyła pierwszą klasę szkoły podsta-
wowej. Do Polski wraz z rodzicami 
wróciła około 1935 r. Absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Tokarach. Z 
zawodu krawcowa. Z mężem Maria-
nem zajmowali się gospodarstwem 

rolnym. W latach ok. 1960-1966 
przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tokarach. 
 

Mówili na mnie Francuzka 
Urodziłam się 1 lutego 1928 r. w 
Grenay we Francji. Moja mama Lu-
dwika urodzona w 1902 r. była cór-
ką Katarzyny (z domu Buda) i Wa-
lentego Kasprzaków. Mieszkała w 
Szymanach. Z kolei tata – Józef, któ-
ry urodził się w 1888 r. syn Marian-
ny (z domu Michalak) i Wawrzyńca 
Darabaszów pochodził z Kuźnicy 
Koźmińskiej (obecnie gmina Bru-
dzew). Rodzice, jako młodzi ludzie 
wyjechali do Francji za pracą. Tu w 
Polsce panowała straszna bieda. Co 
ciekawe, poznali się właśnie tam, 
poza granicami Ojczyzny. Wzięli 
ślub i zamieszkali w Grenay, w pię-
trowym Domu Państwowym z cegły. 
Piętro zajmowała siostra mojego 
taty z rodziną (nazywała się Mali-
nowska), my z kolei parter. Wielu 
Polaków mieszkało w pobliżu. Mój 
chrzestny postanowił tam nawet 
osiedlić się na stałe.  

cd. str. 9 
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Rodzicom urodziło się troje 
dzieci. Dwóch synów zmarło. Zosta-
łam jedynaczką. We Francji miesz-
kałam około 7 lat. Tam rozpoczęłam 
szkołę podstawową i ukończyłam 
pierwszą klasę. Szkoła znajdowała 
się w miejscowości, w której miesz-
kaliśmy. Tata pracował w koksowni 
czyli zakładzie przemysłowym produ-
kującym koks. Było to paliwo uzyski-
wane przez wygrzewanie węgla ka-
miennego w bardzo wysokiej tempe-
raturze. Ciężko pracował, w niezwy-
kle trudnych warunkach. Opowiadał, 
że temperatura w koksowni była 
uciążliwa. Dzięki temu zajęciu zaro-
bił jednak pieniądze, które pozwoliły 
nam na powrót do Polski i zakup go-
spodarstwa. Mama zajmowała się 
domem. W tym miejscu, kiedy ją 
wspominam, muszę dodać, że żyła 
ona 102 lata (zmarła w 2005 r.). 
Wracając pamięcią do tamtym lat, 
chciałabym jeszcze nadmienić, że 
Francja zapisała się  w moich wspo-
mnieniach, jako piękna i barwna. 

 
Z Francji do Kalisza 

 
 Tata zarobiwszy odpowiednią 
sumę pieniędzy, potrzebną na zakup 
gospodarstwa, podjął decyzję o po-
wrocie do Polski, co był dla nas 
wielką radością. Przyjechaliśmy do 
Tokar i tu kupiliśmy ziemię. Tata po-
budował stodołę i dom, w którym 
mieszkam do dziś. Rodzice zajmowa-
li się gospodarstwem, a ja im poma-
gałam. Do domu wracaliśmy pocią-
giem, którym dotarliśmy do Kalisza, 
skąd odebrali nas znajomi i przy-
wieźli do Tokar. Pamiętam, że bar-
dzo bałam się o walizki, dlatego nie 
spuszczałam ich z oczu.  
 

Język francuski zamieniłam  
na polski 

czyli nauka w Szkole Podstawowej 
w Tokarach 

 
 Po powrocie do kraju rozpo-
częłam naukę w Szkole Podstawowej 
w Tokarach. Dzieci wołały na mnie 
„Francuzka, Francuzka… Ty jesteś z 
Francji…”.  Dotychczas uczyłam się 
wszystkiego po francusku, teraz mu-
siałam przestawić się na język pol-
ski. Muszę powiedzieć, że nauka 
przychodziła mi jednak z łatwością. 

Szkoła znajdowała się w budynku 
obok skrzyżowania dróg. Wiele lat 
wstecz mieścił się tu dwór z I połowy 
XIX wieku. Następnie ulokowano tu 
owczarnię, a potem urząd gminy, jak 
również szkołę rosyjską. W 1935 r. 
urząd przeniesiono, a szkoła mogła 
już mieścić się we wszystkich izbach. 
Jeśli chodzi o nauczycieli to pamię-
tam jedynie Romana Zwierzchow-
skiego, Stefanię i Czesława Jaśkiewi-
czów, a także kierownika Alfonsa 
Ślęzaka. To właśnie pan Ślęzak zało-
żył orkiestrę przy OSP. Chciałabym 
jeszcze nadmienić kilka słów o Ro-
manie Zwierzchowskim. Był on 
uczestnikiem kampanii wrześniowej, 
oficerem Wojska Polskiego, nauczy-
cielem w Szkole Powszechnej w Stra-
chanowie (obecnie gmina Goszcza-
nów). W 1935 r. został kapelmi-
strzem naszej tokarskiej orkiestry. 
Aby nas uczyć, dojeżdżał ze Stracha-
nowa do Tokar rowerem. Został za-
mordowany przez NKWD w Katyniu.  
 Kiedy przyszła wojna, Niemcy 
zorganizowali w budynku szkoły - 
żandarmerię. Po zakończeniu okupa-
cji, szkoła ponownie zaczęła funkcjo-
nować, dzięki wspomnianemu już 
Alfonsowi Ślęzakowi oraz jego żonie 
– Kazimierze. 
 Za moich szkolnych lat dzieci 
chodziły np. na lekcje kaligrafii. Na 
zajęciach tych uczyliśmy się staran-
nego i estetycznego pisania, a także 
cierpliwości. Kaligrafia była na-
prawdę dobrodziejstwem owych cza-
sów. Dziś już niestety nie przykłada 
się tak wielkiej wagi do kształtowa-
nia w sobie staranności zapisu. Po-
nadto uczyłam się m.in. rachunków, 
przyrody, języka polskiego, religii. 
Sakramentu Pierwszej Komunii 
Świętej (myślę, że mógł to być około 
1936 r.) udzielił mi ksiądz Leon 
Kwaśkiewicz – proboszcz parafii To-
kary w latach 1933-1940, który zgi-
nął w obozie koncentracyjnym w Da-
chau w 1942 r. 
 Po ukończeniu szkoły w Toka-
rach kształciłam się w zawodzie 
krawcowej, do którego przygotowała 
mnie Zofia Krzykacz. Muszę powie-
dzieć, że była ona znakomitą kraw-
cową. Nie podjęłam się jednak kon-
tynuacji tej profesji, pomagałam ra-
czej rodzicom w gospodarstwie.  
 Z dzieciństwa pamiętam Świę-

ta Bożego Narodzenia. W moich my-
ślach widzę jak mama z sąsiadką 
piekły ciasta drożdżowe na tę okazję. 
W piecu, znajdującym się w  sieni, 
piekłyśmy z mamą chleb. Dziś ta 
czynność odeszła już w zapomnienie, 
chleb kupujemy w sklepach. Mło-
dzież bawiła się na zabawach, które 
często organizowano na powietrzu. 
Pamiętam, że tata zawsze kazał mi 
wcześnie wracać z nich do domu. 
Moją przyjaciółką była wtedy Hele-
na Kopczyńska. 
 

Kiedy wybuchła wojna, rodzice 
wysłali mnie do Smulska 

 
 Kiedy wybuchła wojna, zosta-
łam wysłana przez rodziców do 
Smulska, by hitlerowcy nie wywieźli 
mnie do Niemiec. Okupanci bardzo 
często organizowali łapanki, co 
wzbudzało ogromny strach wśród 
mieszkańców. Wjeżdżali w nocy na 
podwórko i zabierali młodych, którzy 
zmuszani byli do opuszczenia Ojczy-
zny i pracy w Niemczech. W Smulsku 
służyłam u niemieckiego gospoda-
rza, pasłam krowy. Nie był on złym 
człowiekiem, mogę nawet powie-
dzieć, że wraz z żoną byli dobrymi 
ludźmi. Mieli syna, służył gdzieś we 
wojsku. W gospodarstwie pracowało 
więcej Polaków. Oprócz tego, że pa-
słam krowy, pomagałam jednej 
dziewczynie je doić. Rzadko wraca-
łam do domu, przez wzgląd na ła-
panki. Odwiedzała mnie za to mama. 
Przychodziła do mnie na pieszo.  
    Wracając jeszcze do sprawy łapa-
nek, to ostrzegał nas przed nimi pe-
wien Niemiec z Czachulca, który da-
rzył uczuciem jedną z moich koleża-
nek – Marysię. On przekazywał in-
formacje jej, a ona nam. Chowali-
śmy się wtedy w polach, w życie... 
Podczas jednej z łapanek pani Jaro-
ma zdołała uciec Niemcom. Zesko-
czyła z wozu i schowała się na cmen-
tarzu. Ponadto pamiętam jedną tra-
giczną sytuację, kiedy hitlerowcy 
zastrzelili około 6 osób, na terenie 
obecnego gospodarstwa pana Gidel-
skiego z Głuchowa. Jedna osoba 
prawdopodobnie ocalała. Nic więcej 
jednak o tym przykrym zdarzeniu nie 
wiem. 
 

cd. str.10 
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Z albumu Genowefy Kończak 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Tatę wywieźli do Niemiec 
 

 Ludzie mówili, że hitlerowcy 
nie zabiorą taty. Pamiętam doskona-
le te słowa „Darabasza nie wezmą, 
bo Darabasz ma chore nogi...”. Tatę 
jednak zabrali. Z jego opowieści 
wiem, że Niemiec zawoził go na po-
le, ale z powrotem musiał już wracać 
o własnych siłach, wspierając się na 
laskach. Na szczęście zdołał do nas 
wrócić. Z Kalisza szedł na pieszo. 
Po drodze spotkał znajomego i po-
prosił go, aby przekazał nam, byśmy 
po niego wyjechali. Mama zwróciła 
się więc o pomoc do sąsiadów. Po 
tatę pojechała z Marcelem Dymkow-
skim. Tata miał chore nogi, dużo 
wycierpiał, zwłaszcza podczas tej 
pracy w Niemczech i podróży do 
Polski. 

 
 Maryja dała mi znak 

 Wizerunek Maryi z Dzieciąt-
kiem wykuty w betonowej masie od-
nalazłam w szopie. Figura ta została 
przywieziona z Częstochowy. Są-
siadka wyniosła ją do owego po-
mieszczenia, bowiem  ułamał się od 
niej orzełek. Kiedy zobaczyłam, że 
Przenajświętsza Maryja tam leży, 
ucałowałam ją i zaniosłam do domu. 
Pewnego dnia figura nagle spadła z 
szafki, a przecież nikogo nie było w 
pomieszczeniu, jak również nikt jej 

nie przestawiał i nie ruszał. To było 
bardzo dziwne zdarzenie. Zrozumia-
łam, że Maryja chce mi coś przeka-
zać. Czułam, że wydarzy się coś złe-
go.  Uznałam to za znak, za pewną 
przestrogę. Wybiegłam z domu i 
ukryłam się za stodołą. Pamiętam, 
jak padał wtedy deszcz. Za kilka 
chwil, na podwórko wjechali Niem-
cy. Pytali mamę czy ktoś jeszcze 
mieszka w domu. Ona zaprzeczyła, 
powiedziała, że córka wyprowadziła 
się do rodziny, więc odjechali. Je-
stem pewna, że Maryja ocaliła mnie 
przed hitlerowcami. To naprawdę 
było wyjątkowe zdarzenie. Mam tu 
na myśli fakt, że kiedy figura spadła, 
do głowy przyszła mi myśl, aby się 
schować. 

 
Byłam przewodniczącą  

KGW Tokary 
 
 Koło Gospodyń Wiejskich w 
Tokarach powstało w latach 30. 
Pierwszą przewodniczącą została 
Maria Kubisiak. Po niej to ja prze-
wodniczyłam Kołu, a następnie Ka-
zimiera Osiewała i Wacława Wisna. 
Podobnie jak  bohaterka poprzed-
niego artykułu pani Anna Kowalew-
ska, organizowałam dla gospodyń 
kursy „gotowania” lub „kroju i szy-
cia”. Instruktorką (tak jak w Maria-
nowie-Kolonii) była Sabina Zającz-

kowska z Kowali Pańskich. Razem z 
paniami dbałyśmy o to, aby się inte-
grować, kształcić w różnych sferach 
życia. Organizowałyśmy spotkania, 
wycieczki, kursy, szkolenia. Cieszy-
łyśmy się każdą wspólnie spędzoną 
chwilą. Będąc przewodniczącą za-
pewniałam u siebie w domu noclegi 
dentystkom, które przyjeżdżały do 
Tokar, by leczyć zęby mieszkańcom. 
Gotowania uczyłyśmy się w szkole w 
Tokarach lub w mojej kuchni.  
 Podczas uroczystości kościel-
nych, w trakcie procesji czyli uro-
czystych pochodów ku czci Pana Bo-
ga ze śpiewem pieśni kościelnych, 
zawsze uczestniczyłam w noszeniu 
sakralnych przedmiotów, a konkret-
niej obrazów z wizerunkami świę-
tych. Z radością brałam udział w 
dożynkach, niosąc np. wieniec w ko-
rowodzie, co potwierdza fotografia 
umieszczona w artykule. Pamiętam, 
że uczestniczyłam też ze swoim Ko-
łem Gospodyń Wiejskich na dożyn-
kach we Warszawie. Pięknie tam 
było, zachwycałyśmy się wtedy wy-
stępami i wieńcami. Miło wspomi-
nam takie wyjazdy. Muszę jeszcze 
wspomnieć, że naszym Kołem zainte-
resowała się Gazeta Poznańska, w 
której został opublikowany wywiad 
ze mną, jako przewodniczącą KGW. 
 
                              Paulina Woźniak 

Genowefa Kończak – około 1970 r. 
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Genowefa Kończak  
z wnuczką Marzeną – 

1967 r.  

Dożynki parafialne  
w Tokarach  

(II poł. lat 60. XX w.) 
 

Pierwszy rząd od lewej: 
Genowefa Kończak, 

Edward Osiewała i Hele-
na Gawron 

Figura Matki Bożej,  
która spadła, gdy do domu 

Genowefy Kończak  
zbliżali się hitlerowcy. 
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Książeczka pracy Józefa Darabasza – ojca Genowefy Kończak,  
który został przymusowo zesłany do III Rzeszy. 



14 września 2017 r. już 
po raz piąty odbyło się 
"Święto Pieczonego Ziemnia-
ka", zorganizowane przez 
Wójta Gminy Kawęczyn oraz 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Młodzianowie. Na 
piknik zaproszono wielu gości 
m.in. Kierowników MOPS-ów 
i GOPS-ów  z sąsiadujących 
gmin oraz przedstawicieli 
władz gminy, pracowników i 
uczestników ŚDS-ów powiatu 
tureckiego.  
 Sekretarz Gminy Kawę-
czyn – Bożena Macudzińska 
oraz Kierownik ŚDS Młodzia-
nów - Teresa Michalska, roz-
poczęły imprezę witając 
wszystkich przybyłych i za-
praszając do wspólnej zaba-
wy. Tego roku, jak i w latach 
poprzednich, program przewi-
dział wiele atrakcji                  
tj. koncert życzeń, zabawę w pod-
chody oraz loterię fantową „Każdy 
los szczęśliwy”. Mogliśmy usłyszeć 
dedykowane życzenia na wesoło dla 
naszego włodarza Wójta -  Jana No-
waka, wszystkich kierowników 
GOPS i MOPS, zaproszonych ŚDS-
ów oraz dla Naszego Domu. Kon-
cert prowadzony był przez Teresę 

Michalską – Kierownika ŚDS Mło-
dzianów oraz Andrzeja Fryta – Kie-
rownika ŚDS Turek Poduchowne. 
Wszystkie ŚDS-y zostały uhonoro-
wane dyplomami za aktywny udział 
w pikniku. Uczestnicy zabawy w 
podchody mogli sprawdzić własną 
wiedzę, orientację oraz refleks. 
Zwycięzcami okazali się goście z             

w Miłaczewa. Po podchodach każdy 
odebrał upominek z loterii fantowej.   
W przerwach między poszczególny-
mi punktami programu można było 
skosztować pysznych potraw, w 
których przygotowanie zaangażowa-
ni byli pracownicy i uczestnicy 
przybyłych ŚDS-ów. Na stołach nie 
brakło wiejskiego chleba ze smal-

cem i ogórkiem kiszo-
nym. Były pyry z gzi-
kiem, zupa ogórkowa, 
zapiekanki, różnego ro-
dzaju sałatki, kiełbaski z 
grilla. Wszyscy mogli 
skosztować ciast wypie-
czonych przez pracownie 
kulinarne z poszczegól-
nych Domów.  
 Tego roku pogoda 
również nie zawiodła, 
mimo zapowiadanego 
deszczu. Powiał wiatr, ale 
także zaświeciło słońce. 
Wszyscy doskonale się 
bawili, nie zabrakło czasu 
na rozmowy, wspólną 
integrację oraz zabawę w 
rytm muzyki. 

Mariola Czapla 
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V Święto Pieczonego Ziemniaka 

Ziemniaczany koncert życzeń—prowadzący 

Loteria fantowa „Każdy los szczęśliwy” 



14                                                              KAWĘCZYNIAK                        PAŹDZIERNIK 2017 

  Wsparcie dla mieszkańców sołectwa Rytel w gminie Czersk 
Podczas spotkania Wójta Gminy Kawęczyn z sołtysami z terenu naszej gminy w dniu 22.08.2017 r.                     
sołtysi wyszli z inicjatywą finansowego wsparcia dla mieszkańców sołectwa Rytel w gminie Czersk, 
woj. pomorskie. Pomysł zdobył aprobatę Wójta Gminy Jana Nowaka. Sołectwo Rytel należy do tych 
miejscowości, które podczas sierpniowych nawałnic zostały najbardziej zniszczone przez żywioł. Zbiór-
ka pieniędzy była prowadzona od 30 sierpnia do 30 września br. we wszystkich sołectwach w gminie 
Kawęczyn. Łącznie zebrano kwotę 12.135,00 zł. W tabeli znajduje się informacja o zgromadzonych 
kwotach w danych sołectwach oraz dla porównania o liczbie mieszkańców (dane według stanu na dzień 
30.09.2017 r.). 

Iwona Krajewska 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba 
 mieszkańców 

Zebrana kwota (w zł) 

1. Będziechów 296 260,00 

2. Chocim 198 560,00 

3. Ciemień 269 360,00 

4. Dzierzbotki 143 378,00 

5. Dziewiątka 165 240,00 

6. Głuchów 439 600,00 

7. Kawęczyn 550 1.610,00 

8. Kowale Pańskie 200 700,00 

9. Kowale Pańskie –Kolonia 508 1.217,00 

10. Leśnictwo 202 50,00 

11. Marcinów 135 150,00 

12. Marcjanów 183 570,00 

13. Marianów 178 500,00 

14. Marianów-Kolonia 171 850,00 

15. Milejów 278 850,00 

16. Młodzianów 134 90,00 

17. Nowy Świat 90 90,00 

18. Siedliska 77 100,00 

19. Skarżyn 161 130,00 

20. Stanisława 53 250,00 

21. Tokary 332 410,00 

22. Wojciechów 244 900,00 

23. Żdżary 385 1.270,00 

Razem 5.391 12.135,00 
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Konkurs „Jeden Dzień w Sołectwie – przyroda, kultura i tradycja” 

 

SPROSTOWANIE 
W związku z przeoczeniem w miesięczniku "Kaweczyniak"  (numer 9/17, Wrzesień 2017) w artykule                                
pt. "W kawęczynie dziekowali za zbiory", przepraszam Młodzianów za pominięcie w wyszczególnieniu delagacji 
wieńcowych. Sołectwo uczestniczyło w korowodzie dożynkowym wraz z wieńcem podczas dożynek gminno – 
parafialnych w Kawęczynie  w dniu 13 sierpnia 2017 roku.  

Malwina Jasiak 

Konkurs „Przepiśnik – Powiat Turecki tkany nożem i widelcem” 
Starostwo Powiatowe w Turku w lipcu bieżące-

go roku ogłosiło Konkurs pod nazwą „Przepiśnik – Po-
wiat Turecki tkany nożem i widelcem”, którego finał 
odbył się w trakcie dożynkowego spotkania w Brudze-
wie dnia 3 września 2017 r. Przedmiotem zmagań był 
przepis na tradycyjne danie regionu tureckiego, wyko-
nane z ekologicznych 
produktów. Do rywali-
zacji można było zgło-
sić dowolną ilość prze-
pisów wraz ze zdjęcia-
mi potraw.  Z Gminy 
Kawęczyn swój udział 
zgłosiły dwa Koła Go-
spodyń Wiejskich: z 
Marianowa – Kolonii 
oraz Kowali Pańskich-
Kol. Reprezentantki 
KGW Kowale Pańskie-
Kol. zwyciężyły prze-
pisem na apetyczne i 
ekologiczne konserwy 
mięsne, natomiast pa-
nie z Marianowa – Ko-
lonii zajęły miejsce 
trzecie. Zwieńczeniem 
konkursu było ukazanie 
się folderu „Przepiśnik 
Powiatu Tureckie-
go”. Ta wyjątkowa 
publikacja - zaprawio-
na smakiem tradycji, 
zapachem swojskich 

warzyw i owoców, powiewem lata, szczyptą wspo-
mnień - stanowi zbiór przepisów Pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszego powiatu.  

 
Malwina Jasiak 

Finaliści Konkursu "Przepiśnik - Powiat Turecki tkany nożem i widelcem” 
Od lewej: Katarzyna Statucka, Dariusz Statucki– KGW Kowale Pańskie-Kol., Urszula  Banasiak 
- KGW Galew, Bożena   Kolenda – KGW Marianów-Kol., Krystyna Sęk - KGW Marianów-Kol., 

Bożena Kołek - Stowarzyszenie „Folwarczanie” Dziadowice-Folwark 

W sierpniu 2017 roku sołec-
two Marianów - Kolonia wzięło 
udział w  konkursie pt.: „Jeden 
Dzień w Sołectwie - przyroda, kultu-
ra i tradycja” (II edycja), którego  
organizatorami są: Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego oraz Wyższa Szko-
ła Hotelarstwa i Gastronomii w Po-
znaniu. Celem konkursu jest zapre-
zentowanie potencjału przyrodnicze-
go, kulturowego i turystycznego ma-
łych jednostek, jakimi są sołectwa. 

Zmagania składają  się z dwóch eta-
pów. Pierwszy to propozycje aktyw-
nego spędzenia jednego dnia na tere-
nie miejscowości i jej najbliższej 
okolicy wraz  z propozycją tradycyj-
nej potrawy kuchni staropolskiej lub 
regionalnej.  

Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, iż sołectwo Maria-
nów-Kolonia zostało zakwalifikowa-
ne do drugiego etapu konkursu tj. 
prezentacji zaproponowanej w pro-
jekcie  tradycyjnej potrawy kuchni 

staropolskiej lub regionalnej w for-
mie dania na ciepło. Rozstrzygnięcie 
nastąpi 10 października 2017 r.                    
w Wyższej Szkole Gastronomi i Ho-
telarstwa w Poznaniu. Życzymy po-
wodzenia oraz trzymamy kciuki za 
sołectwo Marianów- Kolonia!!!  

                        
                      Malwina Jasiak 
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GKS Orzeł Kawęczyn – Wicher Dobra 1:1 
W meczu 5 kolejki rozgrywek ko-
nińskiej klasy A, Orzeł Kawęczyn 
podejmował na własnym boisku ry-
wala zza miedzy czyli Wicher Do-
bra. Ostatnia potyczka tych drużyn 
sprzed dwóch lat zakończyła się re-
misem 1-1. Wicher po przygodzie w 
IV lidze budowany jest od nowa na 
bazie młodych zawodników, dlatego 
też zespół Orła był faworytem tego 
spotkania. Orzeł przejął inicjatywę, 
jednak rywal skutecznie grał w de-
fensywie. Mimo przewagi w pierw-
szej połowie nasz zespół nie stwo-
rzył sobie żadnej dogodnej okazji. 

Goście również tylko sporadycznie 
pojawiali się w pobliżu naszego pola 
karnego. Po pierwszych sennych 45 
minutach utrzymał się wynik 0-0.  
Po przerwie Orzeł nadal rozgrywał, 
a rywale skupiali się na defensywie. 
W 60 minucie zdobyliśmy bramkę. 
Dośrodkowanie M. Szymańskiego 
strzałem głową na gola zamienił                
T. Kasierski. Orzeł złapał swój rytm, 
a akcje coraz częściej się zazębiały. 
Doskonałą okazję na podwyższenie 
wyniku mieliśmy w 70 minucie. 
Znakomicie z prawej strony urwał 
się Z. Walaszczyk, ale zamiast wyło-

żyć piłkę T. Kasierskiemu oddał 
strzał, który obronił bramkarz Wi-
chru. W 80 minucie niestety prze-
ciwna drużyna wyrównała. Dośrod-
kowanie z rzutu rożnego na bramkę 
strzałem głową zamienił zawodnik 
gości. Do końca meczu wynik się nie 
zmienił i rywale mogli cieszyć się z 
cennego punktu wywalczonego na 
stadionie w Tokarach. Orzeł aktual-
nie z 7 punktami zajmuje dopiero 8 
miejsce ze stratą 3 pkt do pierwszej 
trójki. Należy mieć na uwadze, że 
wszystkie zespoły, które są przed 
nami mają rozegrany jeden mecz 
więcej, dlatego kolejne spotkania 
będą bardzo ważne. 

Konrad Grzelak 

 
Nasz zespół wybrał się do Babiaka 
bardzo zmotywowany po pechowym 
remisie z Wichrem. Niestety tuż po 
gwizdku rozpoczynającym spotka-
nie, koncentracja zniknęła. Gospoda-
rze wywierali dość dużą presję na 
naszą defensywę. W 15 minucie pił-
karze z Babiaka wyszli na prowadze-
nie. Stracona bramka przywróciła 
determinację naszej drużyny. Szcze-
gólnie aktywny od początku spotka-
nia był G. Majda i to właśnie on był 
autorem bramki wyrównującej wy-
korzystując sytuację „sam na sam”. 
Do przerwy, mimo przewagi, nie 
zdobyliśmy kolejnej bramki. Tuż po 
przerwie na prowadzenie wyprowa-
dził nas T. Kasierski. Nasz zespół 
wreszcie zagrał tak, jak wszyscy  
sobie życzyli. Koncertowo w drugiej 
połowie pokazał się G. Majda. W 
kilkanaście minut zdobył trzy bram-
ki. Przy trzech z czterech bramek 
asystował mu T. Kasierski, a przy 
jednej M. Szymański. W drugiej po-
łowie kolejne występy zaliczyli nasi 
najmłodsi gracze w kadrze czyli                
J. Dulas oraz K. Janczak.  
Po 5 spotkaniach mamy na swoim 
koncie 10 punktów tracąc 3 do lide-
ra, mając przy tym o jeden mecz 
mniej rozegrany. Już za tydzień ko-
lejne starcie. Tym razem naszym 
rywalem będzie MKS Dąbie. 

Konrad Grzelak 

Nałęcz Babiak – GKS Orzeł 
Kawęczyn 1:5  
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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. 
Treningi Orlik Żak 

Wtorek 17:00 – 18:30 
Czwartek 17:00 – 18:30 

Zapraszamy wszystkich chętnych! 

Zarząd Oddziału Gminnego  
Związku Ochotniczych  
Straży Pożarnych RP 

              w Kawęczynie 
   serdecznie zaprasza  

jednostki z terenu  
Gminy Kawęczyn do uczestnictwa  

w XI Gminnym Turnieju Piłki Nożnej OSP,  
który odbędzie się  

7 października 2017 r. (tj. sobota)  
od godziny 15:00  

na Kompleksie Boisk Orlik   
w Kawęczynie. 

 



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. 

Maria Szprync  
 ††††    

     Stanisław Jaśkiewicz 
    ††††    

Zofia Zduniak    

Informacja U S C  
w Kawęczynie 

Zgony 
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Redakcja „Kawęczyniaka”  
nie odpowiada za treść ogłoszeń 

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 8/17 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 8/17 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO:  
 WYSZEDŁ JAK  

ZABŁOCKI NA MYDLE 
Spośród nadesłanych 9 

odpowiedzi wylosowano  
1 zwycięzcę.  

Nagrodę książkową  
ufundowaną przez  

Urząd Gminy                            
w Kawęczynie otrzymuje: 

1.Maria Polusik  
zam. Kawęczyn. 

Nagroda do odbioru  
w Sekretariacie Urzędu Gmi-

ny w Kawęczynie 
 pokój nr 1,  
w terminie  

do 25 października 2017 r. 

Śluby 

Piotr Ćwikliński  
i Kinga Cepińska     

 ♥♥♥  
Dariusz Lasota 
 i Żaneta Gadko                                                                       

   ♥♥♥  
Roman Gozdalik  
i Paulina Górnik   

♥♥♥                                                                 
   Mariusz Owczarek  
i Katarzyna Kasprzak 

♥♥♥   
  Paweł Szewczyk 
 i Karolina Cieślak 

 

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 października 2017 r.  Do rozlosowania nagrody książkowe. 

Język niemiecki 
1. Kursy i szkolenia dla firm 
2. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, jeden 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. Zajęcia dla najmłodszych 4, 5 i 6 latków wraz z opiekunem.                           
Czas trwania zajęć dla dziecka  to 30 min, dla opiekuna dodatkowo 15min. 
   Dziecko w tym czasie bawi się w kąciku zabaw. Łączny koszt to 30 zł. 

Prowadząca zajęcia Beata Matuszewska-Boraś, Żdżary 14,  
tel. 694-050-336 
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15 września 2017 roku w cie-
płe piątkowe popołudnie seniorzy z 
gmin: Kawęczyn oraz Rzgów 
(powiat koniński), uczestnicy projek-
tu „Rozsmakowani w kulturze” od-
wiedzili gościnne strony powiatu 
kościańskiego, podążając szlakiem 
„Podróże z Panem Tadeuszem”. Idea 
tego niecodziennego szlaku przygo-
towana została przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Gościnna 
Wielkopolska w Pępowie w ramach 
przedsięwzięć finansowanych z fun-
duszy Unii Europejskiej, jako sposób 
na aktywne odkrywanie historii, po-
znawanie literatury i tradycji regionu 
oraz niecodzienne wykorzystanie 
produktu turystycznego. Podstawą 
jego kreacji są miejsca, które rzeczy-
wiście stanowiły cel podróży Adama 
Mickiewicza po Wielkopolsce w la-
tach 1831/1832.  

Wyprawę seniorzy rozpoczęli 
od Lubinia, w którym znajduje się 
Klasztor Benedyktynów. Ciekawą 

historię Opactwa przybliżył ojciec 
Efrem oraz Janusz Grupiński, histo-
ryk, pasjonat lokalnego dziedzictwa, 
przewodnik tej wycieczki.  

Kolejnym miejscem wypra-
wy było Kopaszewo, a konkretnie 
Pałac Chłapowskich. Obiekt był naj-
pierw własnością Zakrzewskich, któ-
rą w 1714 r. nabyli Skórzewscy. W 
1844 r. zakupił ją gen. Dezydery 
Chłapowski i w rękach tej rodziny 
pozostał do 1939 roku. Adam Mic-
kiewicz gościł w Kopaszewie u pani 
Honoraty Skórzewskiej w 1831 r. 
Jak wspominają osoby, z którymi 
zetknął się wówczas w Wielkopol-
sce, w domu tym przywiązywano 
szczególną wagę do narodowych ak-
centów w  ubiorze, wystroju wnętrz, 
tradycjach świątecznych, a także sta-
ropolskich potrawach. Uczestnicy 
zapoznani zostali z historią skandalu 
podszytego romantyczną miłością, 
który był udziałem Adama Mickie-
wicza i Konstancji Łubieńskiej, córki 

Bogusława Bojanowskiego (podko-
morzego Stanisława Augusta) i Mag-
daleny Kęszyckiej. 

Następnie seniorzy udali się 
do Choryni przed mury klasycy-
stycznego dworu, w którym przeby-
wał Mickiewicz. Józef Taczanowski, 
właściciel Choryni, otoczył opieką 
poetę wprowadzając go w wielko-
polskie obyczaje.  Miejsce to było 
dla poety przystanią, azylem. Z kolei 
otoczenie, a  przede wszystkim  
mieszkańcy i  rezydenci byli na-
tchnieniem dla powstania jednego                 
z najpiękniejszych, najmocniejszych 
utworów poetyckich w  polskiej lite-
raturze ‒ „Reduty Ordona”. Na scho-
dach przed oficyną, w której miesz-
kał poeta seniorzy odczytali wersy 
wspomnianego wyżej utworu. Pobyt 
w Choryni zakończono edukacyjnym 
akcentem; mianowicie mini quizem 
ze znajomości terminologii wojsko-
wej użytej w wierszu. 

                                cd. str. 20 

„Podróże z Panem Tadeuszem”  

Uczestnicy wyjazdu przed pałacem w Kopaszewie 



Przewod-
nik pokazał zwie-
dzającym  rów-
nież ruiny dworu 
z XIX wieku, któ-
ry został zbudo-
wany przez Napo-
leona Zakrzew-
skiego w latach 
1859-1860. W 
roku 1831 prze-
bywał tu w gości-
nie Adam Mickie-
wicz na zaprosze-
nie Eulogiusza 
Zakrzewskiego, 
syna Karola i Te-
kli z Krosnow-
skich, właścicieli 
majątku. 

Ponadto 
seniorzy mogli 
zobaczyć Zespół 
Pałacowo – Par-
kowy w Racocie, 
gdzie dowiedzieli się o sposobach 
dochodzenia praw przez szlachtę, co 
stanowiło inspirację dla wieszcza. 
Zajazd na Sopliców stał się kanwą 
poematu „Pan Tadeusz”.  

Przedostatnią atrakcją przy-
gotowaną dla uczestników wyjazdu 
był Dworek i Kościół pw. św. Bar-
bary w Gryżynie. W tym miejscu 
lokalni organizatorzy zorganizowano 
podchody. Przemierzając kilometro-
wy odcinek polnej drogi, seniorzy 

uważnie rozglądali się dookoła od-
najdując wskazówki, które prowa-
dziły do spisanych na karteczkach 
zadań i pytań, będących nawiąza-
niem do informacji przekazywanych 
przez przewodnika. Z odpowiedzią 
seniorzy nie mieli żadnego proble-
mu, choć pytania wcale nie były ła-
twe.  

Ostatni etap wizyty studyjnej 
miał miejsce w Gościńcu w Choryni. 
Tam czekał słodki podwieczorek               

i spotkanie z aktywnymi seniorkami 
z powiatu kościańskiego, które po-
dzieliły się informacjami na temat 
podejmowanej działalności na rzecz 
krzewienia kultury i lokalnego dzie-
dzictwa. Uczestnicy chętnie wymie-
niali się doświadczeniami, czerpali 
inspirację dla rozwoju własnych za-
interesowań oraz pasji. Mieli okazję 
posmakować sztuki zdobienia moty-
lich szablonów na folii, biorąc udział 
w mini warsztatach rękodzielni-

czych. Spotka-
nie zwieńczyła 
przygotowana 
przez seniorów 
inscenizacja baj-
ki Mickiewicza  
pt. „Przyjaciele“ 
oraz recytacja 
konkursowego 
wiersza, napisa-
nego przez  
uczestniczkę 
projektu z gmi-
ny Rzgów. Po-
dróż ta zachwy-
ciła wszystkich 
uczestników, 
bowiem mieli 
okazje zobaczyć 
wiele ciekawych 
miejsc. 
 

Malwina Jasiak 
  

  

Seniorzy w Klasztorze Benedykty-
nów w Lubiniu 

 

Seniorzy przed ruinami kościoła pw. św Marcina w Gryżynie 


